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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Manusia dalam berbahasa mempunyai bentuk dan cara yang beragam. 

Tidak dapat dihindari lagi bahwa keterampilan berbahasa menuntut serta 

membutuhkan kosakata yang cukup. Kekayaan kosakata seseorang turut 

menentukan kualitas keterampilan berbahasa orang tersebut (Tarigan 2009:2). 

Kemampuan berbahasa dapat dipelajari berdasarkan konteksnya, tergantung yang 

disampaikan oleh si penutur. Bahkan tidak sedikit orang-orang mengalami 

kesulitan dalam berkomunikasi akibat kurang memahami makna yang disampaikan 

oleh penutur pada saat percakapan. 

Makna tidak hanya bisa ditemukan di dalam sebuah percakapan, melainkan 

juga dalam sebuah lirik lagu. Lirik lagu merupakan ekspresi seseorang tentang 

suatu hal yang sudah dilihat ataupun dialaminya. Dalam mengekspresikan 

pengalamannya, pencipta lagu melakukan permainan kata-kata untuk menciptakan 

daya tarik dan kekhasan terhadap liriknya. 

Sebagai contoh penggalan dari lirik lagu yang berjudul R U Mine terdapat 

kalimat I’m a puppet on a string (aku adalah boneka tali) penggunaan kata boneka 

sebagai pengalihan dari aku karena konsep boneka sesuai dengan apa yang 

dimaksudkan oleh penutur. Kata boneka mewakili sesuatu yang dikendalikan, 

dalam hal ini kalimat tersebut mengandung makna konotatif yang merupakan salah 

satu dari jenis makna asosiatif. Karena kata boneka tersebut bukan merupakan 
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sebuah ungkapan untuk hal yang lucu atau layaknya boneka yang banyak disukai, 

tetapi ungkapan tersebut diucapkan oleh seorang pria kepada kekasihnya yang 

seakan mengatur dan mengendalikan semuanya. Hal ini merupakan pemindahan 

makna kalimat dari makna normal ke dalam makna pindahan atau makna metafora. 

Oleh karena itu kalimat tersebut diartikan secara metaforik, pria tersebut merasa 

dirinya hanya menjadi boneka yang dikendalikan kekasihnya. 

Arctic Monkeys adalah salah satu band asal Inggris yang sebelumnya 

dikenal juga dengan nama The Death Ramps. The Death Ramps adalah sebutan 

pada saat pertama kali band dibentuk, lalu setelah si vokalis pertama di ganti, nama 

band tersebut dirubah menjadi Arcti Monkeys yang sampai saat ini vokalisnya 

masih tetap oleh Alex Turner. Dibentuk tahun 2002 di High Green, distrik Sheffield, 

Inggris. Album AM yang merupakan album kelima, dirilis pada bulan September 

2013 oleh Domino Record. Album ini mendapatkan bermacam pujian yang mana 

pujian tersebut muncul di berbagai media dan dari kritikus musik bahkan tampil 

dalam banyak daftar lagu sebagai lagu terbaik tahun 2013. Dinominasikan untuk 

album terbaik pada acara penghargaan Mercury Prize 2013 dan album terbaik 2013 

oleh majalah NME. Album AM merupakan salah satu album dari Arctic Monkeys 

yang paling sukses menempati posisi puncak tangga album di beberapa negara dan 

mencapai posisi sepuluh besar. Album ini juga telah diakui sebagai salah satu album 

dalam piringan hitam terlaris dekade ini, terjual lebih dari 27.000 unit pada juli 

2015. Dalam album-albumnya Arctic Monkeys banyak mengguanakan metafora 

yang menurut penulis perlu diteliti karena maknanya sulit untuk dipahami oleh 

pendengar, terlebih pendengarnya yang bukan merupakan native speaker. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lirik lagu 

Arctic Monkeys yang mengandung metafora pada lagu tersebut serta 

mendeskripsikan makna asosiatifnya. Kemudian dalam penelitian ini penulis 

mengambil dengan judul Metafora pada Lagu Arctic Monkeys dalam Album AM. 

1.2 Rumusan Masalah 

1). Apa jenis metafora yang terdapat pada Lagu Arctic Monkeys dalam album 

AM? 

2). Apa jenis makna asosiatif yang terdapat pada Lagu Arctic Monkeys dalam 

album AM? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1). Untuk mendeskripsikan jenis metafora yang terdapat pada lagu Arctic 

Monkeys dalam album AM. 

2). Untuk mendeskripsikan jenis makna asosiatif yang terdapat pada lagu Arctic 

Monkeys album AM. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1). Hasil dari penelitian ini penulis diharapkan mampu memberikan sumber 

informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya 

dibidang bahasa dan bisa diterapkan pada bidang ilmu bahasa khususnya 

semantik. 
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2). Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang makna 

metafora dalam kajian semantik khususnya bagi pembaca, serta dapat 

memotivasi mereka untuk melakukan penelitian tentang metafora dengan 

menggunakan obyek yang berbeda.    

3). Secara umum manfaat penelitian untuk kehidupan, memberikan pandangan 

atau masukan bagi penerjemah, dan memberikan masukan bagi para 

pembaca karya terjemahan agar lebih cermat dan kritis dalam menilai 

terjemahan khususnya lirik lagu. 


