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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Bahasa bukan hanya sekedar deretan kata yang tersusun sedemikian rupa 

yang diucapkan oleh manusia untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam 

kehidupan, namun lebih dari itu. Bahasa secara sederhana dapat diartikan sebagai 

alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas dalam isi hati. Bahasa merupakan 

karunia yang indah dari sang pencipta untuk umat manusia dalam kehidupan 

bersosial. Kridalaksana (dalam Aminnudin, 2008: 28)  sebagai sistem, bahasa 

memiliki komponen-komponen secara hierarkis. 

Definisi bahasa secara umum adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer 

yang dipakai suatu anggota masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

antar sesamanya. Dalam definisi tersebut juga tercakup kegiatan bermusik, dalam 

bermusik juga menggunakan bahasa. Pada umumnya musik juga digunakan 

sebagai media berkomunikasi antara musisi dan penikmat musik. Karena itu, 

musik dan lirikmya dapat juga digunakan sebagai media ekpresi perasaan, 

harapan, dan sebagainya dari seorang musisi. Musik juga dapat digunakan sebagai 

perantara dakwah, hal ini pernah dilakukan oleh walisongo dalam menyebarkan 

agama islam. 

Dalam kehidupan sehari-hari musik merupakan sarana hiburan yang 

menyenangkan dan musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara yang  

diutarakan. Kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi 

(suara) yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan. Nada atau suara yang 
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disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan 

terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi yang indah. 

Salah satu tujuan dari musik adalah untuk berkomunikasi. Tidak banyak 

orang yang menyanyikan sebuah lagu hanya untuk menyenangkan diri sendiri, 

kebanyakan orang menyanyikan sebuah lagu karena ingin didengar oleh orang 

lain. Melalui musik musisi ingin menjelaskan, menghibur, mengungkapkan 

pengalaman kepada orang lain. Musik adalah sarana bagi para musisi, seperti 

kata-kata yang merupakan sarana bagi penulis lagu untuk mengungkap apa yang 

diinginkan. 

Musik tercipta karena ada pesan yang hendak disampaikan oleh 

penciptanya, Pencipta lagu mempunyai ide, gagasan, atau pengalaman yang ingin 

disampaikan kepada orang lain. Selain itu, musik juga sebagai alat untuk 

mengekspresikan diri atau mengungkapkan isi hati yang ingin diungkapkan, 

musik juga digunakan sebagai wadah untuk sebuah kreativitas yang positif. 

Dalam realita banyak tema dalam sebuah lagu seperti cinta, religius, politik 

dan lainnya terdapat dalam lagu yang menghiasi blantika musik di Indonesia. 

Banyak grup band yang membawakan lagu bernuansa cinta, baik itu band papan 

atas maupun papan bawah. Band papan atas antara lain SLANK, Armada, Ungu, 

Noah, Sheila On 7, Gigi, Dewa 19, dan lainnya. 

Musik dan lagu sebagai media komunikasi dapat menyampaikan pesan 

motivasi dalam konteks kehidupan untuk mendorong dan menyemangati individu 

seperti pada album PLUR milik SLANK dengan kumpulan lagu-lagu  yang 
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memotivasi para remaja dan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan 

sesuatu demi tercapainya suatu tujuan yang lebih baik. 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah lirik lagu milik grup band 

SLANK pada album PLUR itu berdasarkan teori Semantik. Penulis akan mengkaji 

tentang makna konseptual yang terkandung pada setiap deretan kata dalam ke-13 

lirik lagu tersebut. Sehingga dapat dipaparkan dan dijelaskan makna apa yang 

ingin disampaikan penciptanya. 

Penulis menemukan beberapa fenomena dalam lirik lagu SLANK yang 

berhubungan dengan makna konseptual, salah satunya terdapat dalam lirik lagu 

“Gosip Jalanan”.   

              Pernahkah lo denger Mafia judi 

              Katanya banyak uang suap Polisi  

    Tentara jadi pengawal pribadi 

Pada lagu berjudul “Gosip Jalanan” terdapat kata polisi, penulis berasumsi bahwa 

kata polisi tersebut mempunyai makna konseptual yaitu aparat pemerintah yang 

memelihara keamanan dan ketertiban umum. Fenomena selanjutnya yaitu kata 

tentara yang merujuk pada aparat bersenjata yang melindungi suatu negara. 

Pada lirik lagu “Plur” lagu ini menceritakan tentang konflik yang di Aceh. 

Pada waktu itu pencipta lagu mengungkapkan perasaannya malalui lirik lagu ini 

agar lebih mudah dipahami. Lirik tersebut “peace love unity respect” yang dapat 

diartikan perdamaian, cinta, bersatu, dan saling menghormati. Lirik lagu ini 

bertujuan menyuarakan perdamaian untuk kota yang dijuluki kota Serambi Mekah 

tersebut  agar masyarakatnya tidak selalu resah dengan konflik tersebut. 
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Karya-karya SLANK memang luar biasa sudah tidak diragukan lagi mereka 

sering menulis lirik lagu yang bertemakan pemerintahan, narkoba, cinta, dan yang 

lainnya. Penulis sangat tertarik untuk meneliti karya-karya SLANK yang bercerita 

tentang kehidupan, yang mengandung banyak pesan dan kritikan pada kehidupan 

di negara ini. Tak heran penggemar mereka sangatlah banyak dan tersebar hampir 

ke seluruh nusantara bahkan hingga mancanegara. 

Banyak pengaruh positif daril agu-lagu SLANK bahkan bisa mengispirasi 

siapa saja yang mendengarkan lagu-lagu SLANK, seperti lagu-lagu dalam album 

PLUR yang dirilis tahun 2004. Penulis tertarik untuk menganalisisnya selain 

karena lagu-lagunya bagus, pesan yang terkandung juga banyak bercerita tentang 

kejadian yang terjadi di Indonesia pada saat itu.  

Berdasarkan peristiwa dan fenomena yang terjadi di atas dan kegemaran 

penulis mendengarkan lagu-lagu milik grup band SLANK, maka penulis 

berasumsi bahwa di dalam kumpulan lirik lagu pada album PLUR karya SLANK 

ini banyak mengandung makna konseptual. Asumsi tersebut perlu dibuktikan 

kebenarannya. Karena itu, penulis melaksanakan penelitian ini dengan judul 

“ANALISIS MAKNA KONSEPTUAL DALAM LIRIK LAGU PADA ALBUM 

PLUR KARYA SLANK”. 
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana makna konseptual dalam lirik lagu pada 

album PLUR karya SLANK  ?”. 

3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna konseptual yang 

terkandung dalam lirik lagu SLANK dalam album PLUR. 

4 . Manfaat Penelitian 

Secara ringkas penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis maupun 

secara praktis. Ditinjau secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah 

ilmu pengetahuan tentang teori-teori yang sudah ada, khususnya teori tentang 

makna konseptual. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai 

bahan rujukan dan refrensi bagi mahasiswa yang akan menganalisis atau meneliti 

tentang makna konseptual dan penelitian ini dapat berguna bagi penulis maupun 

pembaca untuk menambah wawasan keilmuan dalam kajian semantik. 
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