
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

           Kehidupan manusia tidak terlepas dari bahasa, kegiatan itu dimulai dari 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. Beragam makna tersebar, baik itu dalam tulisan 

maupun lisan, makna terdapat dalam karya sastra seperti novel, drama, puisi, film, dan lagu.  

         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 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 tarik dari segi 

keindahan bahasa, tema dan susunan kalimat juga alunan 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 di dalamnya, baik itu 



kesedihan, kebahagian atau ungkapan perasaan lainnya yang terkadang diungkapkan oleh penulis 

lagu melalaui 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 lirik dari lagu yang didengarnya.  

          Pada penelitian ini, lagu menjadi objek yang menarik untuk dianalisis penulis. Salah satu 

lagu yang menarik bagi penulis adalah lagu-lagu karya John lennon. Menurut penulis lagu-lagu 

karya John Lennon dapat diteliti untuk mengembangkan ilmu yang telah dipelajari dan 

pengaplikasian simbol dalam sebuah lagu selain itu bisa diaplikasikan tidak hanya dalam 

kehidupan tapi dalam sebuah lagu untuk memperindah bahasa dalam lagu tersebut. Adapun salah 

satu contoh analisis dari semiotik, penanda dan petanda dari simbol ialah; 

“Imagine there’s no countries” Bayangkanlah tak ada Negara 

(L1/B1/l1) 

             Data pertama dari lagu Imagine terdapat pada bait kedua lirik ke tujuh yaitu “Imagine 

there’s no countries” dari videoclip pada lagu Imagine lirik tersebut mengandung simbol pribadi 

yang di dalamnya menggambarkan ada beberapa negara yang terkena dampak langsung dari 

perang dingin antara Amerika serikat dan Uni Soviet yang sekarang berubah nama menjadi 

Rusia. Dinamakan perang dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat peperangan 

militer secara langsung namun masing-masing baik dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet 

memiliki kekuatan senjata nuklir yang sangat dahsyat dan dapat menghancurkan beberapa negara 

bahkan radiasinya sangat berbahaya bagi kesehatan, ada beberapa negara yang terkena langsung 

dari perang dingin dan biasanya terjadi perang atau konflik di negaranya. 



         Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menganalisis lagu-

lagu karya John Lennon melalui liriknya dengan judul penelitian adalah Simbol dalam Lagu-

Lagu Karya John lennon.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana gambaran simbol yang terdapat dalam lagu-lagu karya John Lennon? 

2) Bagaimana gambaran makna yang terdapat dalam lagu-lagu karya John Lennon? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1) Mendeskripsikan gambaran simbol yang terdapat dalam lagu-lagu karya John Lennon 

2) Mendeskripsikan gambaran makna yang terdapat dalam lagu-lagu karya John Lennon.  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoretis 

Manfaat secara teoretis dari penelitian ini untuk mengembangkan ilmu khususnya dalam 

pengaplikasian simbol pada lagu. Selain itu juga menjadi bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

2) Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis bisa diaplikasikan tidak hanya dalam kehidupan 

tetapi dalam sebuah lagu untuk memperindah bahasa. 

 


