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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bahasa adalah sesuatu yang unik, dimana bahasa berperan sebagai

pembentuk makna, sehingga bahasa bersifat luas dan ekspresif. Oleh sebab itu,

tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa merupakan hal yang sangat penting dan

sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga

sebagai seni yang mengekspresikan hasrat dan luapan perasaan penuturnya.

Salah satu bentuk dari seni bahasa adalah lagu. Dalam sebuah lagu makna

yang dibentuk dalam setiap baitnya sangatlah bebas dan tidak bergantung pada

aturan-aturan tata bahasa tradisional (traditional grammar). Oleh karena itu, untuk

memahami dan menganalisa makna dari sebuah lagu, teori-teori sastra selalu

dianggap sebagai pilihan utama untuk membedah apa yang terkandung di

dalamnya. Tetapi, selain dengan menggunakan teori-teori sastra, makna yang

terkandung dalam lagu pun dapat dianalisis menggunakan teori dalam kajian

linguistik, salah satunya adalah dengan kajian Systemic Functional Linguistics.

Systemic Functional Linguistics berperan dalam mengungkapkan makna

yang dibentuk dan dimiliki oleh sebuah bahasa. Dalam mengungkapkan makna

dari sebuah bahasa, Systemic Functional Linguistics menganalisa bahasa dari

satuan klausa yang ada pada teks, sehingga terlihat struktur makna yang ada dari

klausa tersebut. Namun, dalam memaknai suatu klausa dalam sebuah lagu tidaklah
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mudah, sehingga memerlukan analisa untuk menggambarkan satu persatu makna

pada klausa tersebut dan meruntutkannya menjadi satu kesatuan makna, salah

satunya adalah melalui analisa transitivity.

Transitivity merupakan salah satu kajian dari Systemic Functional

Linguistics yang memandang klausa sebagai sebuah representasi (Clause as a

Representation), sehingga mampu menjabarkan makna yang terkandung dalam

lagu tersebut secara utuh. Maksud dari representasi di sini adalah penggambaran

mengenai apa yang hendak disampaikan melalui sebuah klausa. Untuk

menganalisa makna representasi tersebut, transitivity melihat klausa melalui

proses yang terbentuk dalam klausa tersebut. Seperti halnya pada dua bait lirik

lagu di bawah ini,

“Here we are at the start

I can feel the beating of our hearts”

(Thirty Seconds to Mars, Vox Populi, baris ke-25 dan 26)

Melalui transitivity, kita dapat memahami apa yang direpresentasikan oleh setiap

klausa yang ada dalam bait-bait lagu tersebut, yaitu dengan menganalisis proses

yang terbentuk dan elemen-elemen yang ada dalam klausa tersebut.

Berdasarkan fenomena kebahasaan di atas, pada penelitian ini penulis

memilih judul Mental Proses dan Relasional Proses Pada Lirik Lagu Thirty

Seconds to Mars Dalam Album This Is War, untuk menganalisis proses mental dan

proses relasional yang terdapat pada lirik-lirik lagu dalam album tersebut.
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1.2 Rumusan Masalah

1) Proses mental dan relasional apa saja yang muncul pada lirik-lirik lagu

dalam album This is war?

2) Makna apa yang terbentuk dari klausa yang memiliki proses mental dan

proses relasional pada lirik-lirik lagu dalam album This is war?

1.3 TujuanPenelitian

1) Mendeskripsikan Proses mental dan relasional apa saja yang muncul

pada lirik-lirik lagu dalam album This is war.

2) Mendeskripsikan makna yang terbentuk dari klausa yang memiliki

proses mental dan proses relasional pada lirik-lirik lagu dalam album

This is war.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan

ilmu linguistik, khususnya systemic functional linguistic, untuk

mengetahui bagaimana mengungkap makna representatif dari sebuah lirik

lagu melalui analisis linguistik, yakni pada lagu-lagu Thirty Seconds To

Mars dalam album This Is War.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai

makna representatif yang muncul dari proses mental dan proses relasional
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pada lirik-lirik lagu Thirty Seconds to Mars yang termasuk dalam album

This Is War, sehingga pesan yang tertuang di dalamnya dapat dipahami

oleh penikmat atau pendengarnya.


