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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam linguistik terdapat kajian khusus mengenai makna yang dikenal 

dengan Semantik. Semantik adalah ilmu tentang makna. Para ahli bahasa 

memberikan pengertian semantik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari 

hubungan antara tanda - tanda linguistik atau tanda-tanda lingual dengan hal yang 

ditandainya. Dalam semantik terdapat Gaya Bahasa atau Figure of Speech. 

Secara sadar ataupun tidak, manusia seringkali menggunakan gaya bahasa 

kiasan atau majas untuk mengungkapkan atau menggambarkan suatu hal secara tidak 

langsung, terutama dalam penggunaan gaya bahasa metafora. Ada banyak  cara yang 

dapat dilakukan manusia untuk mengekspresikan diri dan mengungkapkan perasaan. 

Biasanya mereka mengekspresikan diri atau mengungkapkan perasaan dengan 

berbagai cara sebagai wadah mereka untuk menumpahkan perasaan. Mereka dapat 

menggunakan, puisi, novel bahkan lagu sebagai media pengungkap perasaan. Dengan 

menggunakan lagu, seseorang dapat mencurahkan isi hati, perasaan, emosi atau pun 

kisah hidup nya. Di dalam sebuah lagu terdapat unsur penting yang diantara nya 

adalah latar belakang, isi, makna serta jenis lagu tersebut. Hasil ungkapan pikiran 
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atau ekspresi perasaan yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata dalam sebuah lirik 

lagu biasanya menggunakan kata-kata kiasan dalam hal ini majas metafora. 

Menurut ahli bahasa Zanotto, Cameron dan Cavalcanti (2008: 1) 

mendeskripsikan metafora “People use metaphor in the ordinary moments of their 

lives, in family and work situations, they use metaphor to explain their thoughts and 

ideas to other people, and to express delight, caring, approval, as well as their more 

negative counterparts.”  

Metafora dianggap sebagai suatu bentuk mendasar dari cara berfikir dan 

berimajinasi manusia. Metafora memungkinkan manusia memahami, 

mendeskripsikan, dan menginterpretasikan konsep yang bersifat abstrak sebagai 

konsep yang bersifat konkret berdasarkan kesamaan konseptual yang dimiliki oleh 

keduanya. Lakoff dan Johnson (1993) menjelaskan metafora sebagai suatu 

pemahaman terhadap suatu objek yang ada didunia ini menggunakan objek yang lain. 

Metafora juga dapat terbentuk karena suatu pengalaman, seperti Argument is a war. 

Metafora tersebut terbentuk karena adanya suatu pengalaman yang menjelaskan 

bahwa dalam suatu perdebatan, pihak-pihak yang terlibat perdebatan tersebut 

melakukan strategi layaknya perang agar argumen mereka dapat diterima dan 

dipertahankan sehingga dapat mengalahkan lawan. 

Sebagai tanda bahasa, metafora tidak hanya berfungsi sebagai dekorator yang 

menghangatkan suatu karya sastra, namun lebih jauh dari itu, metafora berperan 
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dalam memperjelas dan meringkas apa yang hendak disampaikan melalui puisi atau 

karya sastra lainnya termasuk dalam lirik lagu. Selain itu, metafora di akui dapat 

mempengaruhi perilaku pembaca terhadap sesuatu. (Charles Barber 1983:43), 

Metafora adalah penggunaan non-literal dari kata dan frasa dimana satu hal yang 

dibicarakan seolah-olah beberapa hal lainnya. Metafora hampir sama dengan majas  

perumpamaan. Namun metafora tidak menggunakan kata-kata seperti, bak, ibarat, 

bagai, laksana, serupa, seumpama, atau semisal. Metafora sering digunakan untuk 

penulisan puisi dan lirik lagu. Metafora banyak digunakan dalam puisi, karena puisi 

memiliki unsur-unsur berupa emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, irama, kesan 

panca indera, susunan kata, kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan layaknya lagu. 

Kajian-kajian terhadap metafora sebagai gaya bahasa, sebagaimana 

disampaikan oleh  Saeed (2005 : 346), pada umumnya menggunakan pendekatan 

yang didasarkan pada dua pandangan yang berbeda. Pendekatan yang pertama 

didasarkan pada pandangan klasik (Classical View)  terhadap metafora. Pandangan 

klasik ini muncul sejak beredarnya tulisan aristoteles (384-322 SM) tentang metafora. 

Aristoteles memandang metafora sebagai satu jenis hiasan tambahan pada 

penggunaan bahasa alam kehidupan sehari-hari. Metafora dianggap sebagai alat 

retorik yang hanya digunakan pada saat tertentu untuk mencapai efek tertentu pula. 

Wujudnya menyimpang dari bahasa yang dianggap masyarakat sebagai bahasa yang 

normal. Oleh karena itu, setiap pendengar yang menangkap ujaran metafora, ia akan 

menangkapnya sebagai bentuk ujaran yang aneh (anomalous) sehingga ia harus 
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berusaha sedemikian rupa untuk dapat merekonstruksi makna apa yang sebenarnya 

terkandung dalam ujuran aneh tersebut. Pendekatan kedua didasarkan pada 

pandangan romantic (Romantic View). Kemunculannya terjadi sekitar abad 18 - 19 

Masehi. Aliran ini memandang metafora sangat berbeda dengan pandangan 

sebelumnya. Dalam pandangan romantis, metafora merupakan wujud integral dari 

bahasa dan pikiran sebuah cara pencarian pengalaman. Sebuah bentuk metafora 

dipandang tidak hanya sebagai refleksi dari bagaimana penuturnya menggunakan 

bahasa, tetapi juga sebagai refleksi dari bagaimana pikiran-pikiran penuturnya. Lebih 

dari itu, sebagaimana disampaikan Freeborn (1996 : 63) bahwa George Lakoff dan 

Mark Johnson, sebagai penganut pandangan romantisme, mengakui bahwa metafora 

bukanlah sekedar alat imajinasi puitik dan hiasan retorik semata, tetapi meresap 

dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar ada dalam bahasa, namun menyatu 

dalam pikiran dan tindakan. Melalui metafora yang digunakan, seseorang dapat 

diketahui pikiran dan perbuatannya. Metafora mencerminkan siapa dan bagaimana 

pemakaianya. 

Dari uraian yang telah dipaparkan maka penulis menetapkan judul tugas akhir 

ini dengan judul "METAFORA PADA LIRIK-LIRIK LAGU KARYA INCUBUS 

: KAJIAN SEMANTIS” 

1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 



5 

 

 

1. Dilihat dari tipenya, metafora apa yang terdapat dalam lirik-lirik lagu karya 

Incubus? 

2. Dilihat dari konteks, apa fungsi dari majas metafora dalam lirik-lirik lagu karya 

Incubus? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini fokus dan tidak melebar ke pembahasan lain, pada 

penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian terhadap tipe dan fungsi dari majas 

metafora konvensional dan non-konvensional saja, dikarenakan majas metafora 

banyak digunakan dalam ujaran sehari-hari serta juga sering digunakan dalam sebuah 

karya sastra atau lirik lagu.  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan-tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis  tipe - tipe metafora konvensional dan non-konvensional (metafora 

orisinal) yang terdapat dalam lirik-lirik lagu karya Incubus. 

2. Menganalisis fungsi majas metafora yang terdapat dalam lirik-lirik lagu karya 

Incubus. 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan 

praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat bagi penulis yang khususnya berkenaan 

dengan ilmu pengetahuan yaitu ilmu linguistik. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai analisis semantik terutama yang 

berhubungan dengan majas. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memahami 

tipe dan fungsi majas metafora pada kumpulan lirik-lirik lagu karya Incubus. 

Penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai penelitian dasar bagi peneliti-peneliti lain 

yang akan membahas majas metafora. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menganalisis majas metafora  dalam kumpulan 

lirik-lirik lagu Incubus. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari album-

album karya Incubus dari tahun 1997 sampai 2011. Total keselurahan data yang 

diteliti berjumlah 30 data beserta lampiran 45 data. 

 Penulis menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif-analisis 

yang mengacu pada teori William M.K (2006:3) yang menyatakan bahwa 

“Descriptive analysis is used to describe the basic features of data in a study. They 

provide simple summaries about the sample and measures together with simple 

graphics analysis. They form the basis of virtually every quantitative analysis of data. 

With descriptive analysis you are simply describing what is, what the data show.” 



7 

 

 

Penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkash sebagai berikut : 

1. Mendengarkan lagu yang akan penulis teliti. 

2. Mencari transkrip lirik yang akan diteliti. 

3. Mempelajari transkrip lirik lagu untuk menentukan tipe dan fungsi majas 

metafora apa yang terdapat pada lirik lagu Incubus. 

4. Mencatat dan mengklasifikasikan tipe dan fungsi majas metafora dalam 

lirik lagu karya Incubus. 

5. Menganalisis tipe dan fungsi metafora yang terdapat dalam lirik lagu 

karya Incubus. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penelitian ini dimulai dengan sistematika penulisan dari Bab I mengenai 

pendahuluan, latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

Penjelasan mengenai mengenai kajian teori yang dijadikan landasan 

pendukung atas pembahasan masalah yang akan diteliti dibahas pada Bab II. Penulis 

juga mengutip beberapa pernyataan para ahli bahasa sebagai bukti bahwa tulisan ini 

bersifat ilmiah. 

Pada Bab III diuraikan analisis data dengan menggunakan dasar teoritis yang 

telah dibahas pada Bab II, analisis ini akan memperlihatkan rangkaian berpikir untuk 
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mencari jawaban atas masalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 

identifikasi masalah pada Bab I. 

Pada Bab IV, berisi simpulan dan saran yang terkait dengan analisis yang 

dilakukan pada Bab III dan arahan untuk mengembangkan topik skripsi ini lebih luas. 

 


