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Penelitian ini mengambil topik makna konseptual dan implikasi politis 

yang terdapat dalam lirik lagu Slank album Mata Hati Reformasi.  Lagu selain 

sebagai sarana untuk menghibur, juga terdapat ragam makna yang ada di 

dalamnya dan implikasi-implikasi tertentu yang tersirat dalam lagu tersebut.  

Pemilihan lirik lagu Slank album Mata Hati Reformasi didasarkan atas asumsi 

bahwa di dalam lirik lagu tersebut terdapat makna konseptual dan implikasi 

politis. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah makna konseptual apa 

saja yang terdapat pada lirik lagu Slank album Mata Hati Reformasi dan implikasi 

politis apa saja yang terdapat pada lirik lagu Slank album Mata Hati Reformasi.  

Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan makna konseptual yang terdapat pada lirik lagu Slank album 

Mata Hati Reformasi dan mendeskripsikan implikasi politis yang terdapat pada 

lirik lagu Slank album Mata Hati Reformasi. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

teoretis dan pendekatan metodologis.  Pendekatan teoretis dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan semantik, sedangkan pendekatan metodologis yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif.  Objek kajian dari 

penelitian ini adalah berupa lirik-lirik lagu Slank sebagai data penelitian.  Sebagai 

sumber data dalam penelitian ini adalah kaset Slank album Mata Hati Reformasi.  

Sedangkan metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

simak dengan teknik mendengarkan dan teknik catat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan makna konseptual yaitu makna 

ketidakpastian, makna ketidakbanggaan, makna mendesak, makna memutuskan, 

makna kritikan, makna jatuh cinta, makna kebimbangan, makna sindiran, makna 

permintaan, makna pujian, makna ketidakpercayaan, makna bertanya, makna 

mendeskripsikan, dan makna keinginan. Implikasi politis yaitu implikasi politis 

dengan wujud (1) menyatakan, melaporkan, menunjukkan; (2) menyuruh, 

memohon, menuntut, menyarankan; (3) mengkritik, mengeluh; (4) mengancam; 

(5) memutuskan. 

Saran yang dapat penulis berikan kepada peneliti dan pemerhati karya 

sastra adalah diharapkan ada penelitian lanjutan dengan cakupan dan perspektif 

yang berbeda. Makna bukan hanya terbatas pada makna konseptual saja dan 

implikasi juga bukan hanya terbatas pada implikasi politis saja.  Dengan 
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demikian, diharapkan penelitian dengan objek lirik lagu dapat diteruskan dengan 

penelitian selanjutrnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

iv 

PENGESAHAN KELULUSAN 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. 

Hari  : Jum‟at 

Tanggal : 29 Juli 2011 

 

Panitia Ujian Skripsi 

 

 Ketua,       Sekretaris, 

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.       Sumartini, S.S., M.A. 

NIP 19600803198911001        NIP 197307111998022001 

 

 

Penguji I, 

 

 

Drs. Hari Bakti M., M.Hum. 

                                              NIP 196707261993031004  

 

 

 

Penguji II,                  Penguji III,     

 

 

Drs. Wagiran, M.Hum.        Drs. Haryadi, M.Pd. 

NIP 196703131993031002         NIP 196710051993031003 

             

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

v 

PERNYATAAN 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun 

seluruhnya.  Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

Semarang,    25  Juli 2011 

Edi Purwanto  

2150404034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

vi 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

 “Tidaklah sempurna iman seseorang apabila dirinya belum bisa mencintai 

sesamanya seperti mencintai dirinya sendiri” (Nabi Muhammad S.A.W). 

 “Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti, menarilah bagaikan tak 

seorang pun menonton” (Mark Twain). 

 “Biarpun slenge‟an namun punya sikap” (Slank). 

 “Kritiklah pemerintah apabila bekerja kurang baik dan tak usah dipuji bila 

bekerja dengan baik, karena pemerintah dibayar untuk itu” (Permadi, 

Politisi dan Paranormal). 

 Lakukan.. 

Walau satu pijakan 

Pastikan bertuan 

Raih semua impian 

Jelang esok penuh kilauan 

( Edi Purwanto ) 

 

 

 

 

Persembahan : 

 

Karya kecil  ini penulis persembahkan untuk : 

 Ayahanda dan Ibunda tercinta. 

 

 Mba Lela, Mas Tonny, Lik Pi‟ah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

vii 

PRAKATA 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah 

SWT., dengan segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., teladan terbaik sepanjang masa di 

dunia ini. 

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak.  Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Drs. Haryadi, M.Pd. 

(Pembimbing I) dan Drs.Wagiran, M.Hum. (Pembimbing II) yang selalu tulus, 

ikhlas, dan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.  

Ucapan terima kasih yang tulus ikhlas juga penulis sampaikan kepada : 

1. Prof. Dr. H. Soedijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Prof. Dr. Rustono, M.Hum., Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. 

3. Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum., Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia. 

4. Sumartini, S.S., M.A., Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

5. Seluruh dosen dan staf karyawan di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

6. Ibu Koryati, atas tetes keringatnya untukku. 

7. Keluarga Mba Lela dan Mas Tonny, atas spirit dan doa yang tulus. 

8. Keluarga Lik Pi‟ah, atas sokongannya dan motivasi penyejuk iman. 



 

 

viii 

viii 

9. Teman-teman baikku (Jonny, Komenk-SE, Anjar, Agus, Ady, Ibud, Jocko, 

Imam, Tohid, Atok, Hady). 

10. Teman-teman Sasindo ‟04, Sasindo senior dan junior. 

11. Bapak dan Ibu Kost atas bimbingan moralnya. 

12. Teman-teman “Gueterest Kost” seng koplak-koplak, sukses buat kalian. 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Mudah-mudahan segala amal dan kebaikan yang telah diberikan 

kepada penulis mendapatkan ridho dan balasan dari Allah S.W.T.  Amien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

ix 

DAFTAR ISI 

 

SARI  ................................................................................................................  ii 

PENGESAHAN KELULUSAN    ..................................................................  iv 

PERNYATAAN  ..............................................................................................  v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ..................................................................  vi 

PRAKATA  ......................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................  ix 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................  xii 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................. 4 

1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................. 5 

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................................ 5 

 

BAB II  LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka   ..................................................................................... 6 

2.2 Landasan Teoretis  ................................................................................ 10 

2.2.1 Semantik ...................................................................................... 11 

2.2.2 Makna  ......................................................................................... 11 

2.2.3 Jenis-Jenis Makna  ....................................................................... 14 

 2.3 Implikatur  ............................................................................................ 29 

  2.3.1 Wujud Implikatur ........................................................................... 33 

 2.4 Lirik Lagu  ............................................................................................ 48 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian .......................................................................... 51 

3.2 Data dan Sumber Data Penelitian ........................................................ 52 

3.3 Teknik Pengumpulan Data   ................................................................. 53 

 



 

 

x 

x 

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data  ..................................................... 54 

3.5 Metode Penyajian Hasil Analisis Data ................................................ 55 

 

BAB IV MAKNA KONSEPTUAL DAN IMPLIKASI POLITIS 

4.1 Makna Konseptual  

 

4.1.1 Makna Ketidakpastian  .................................................................. 56 

 

4.1.2 Makna Ketidakbanggaan  .............................................................. 57 

 

4.1.3 Makna Mendesak  .......................................................................... 58 

 

4.1.4 Makna Memutuskan  ...................................................................... 59 

 

4.1.5 Makna Kritikan  .............................................................................. 60 

 

4.1.6 Makna Jatuh Cinta  ......................................................................... 61 

 

4.1.7 Makna Kebimbangan  ..................................................................... 62 

 

4.1.8 Makna Sindiran  .............................................................................. 63 

. 

4.1.9 Makna Permintaan  ......................................................................... 64 

 

4.1.10 Makna Pujian  ............................................................................... 65 

 

4.1.11 Makna Ketidakpercayaan  ............................................................ 66 

 

4.1.12 Makna Bertanya  ........................................................................... 66 

 

4.1.13 Makna Mendeskripsikan  .............................................................. 67 

 

4.1.14 Makna Keinginan  ......................................................................... 68 

 

4.2 Implikasi Politis 

 

4.2.1 Implikasi Politis dengan Wujud Menyatakan, Melaporkan, 

Menunjukkan   ................................................................................ 70 

4.2.2 Implikasi Politis dengan Wujud Menyuruh, Memohon, Menuntut, 

Menyarankan  ................................................................................. 75 

4.2.3 Implikasi Politis dengan Wujud Mengkritik, Mengeluh ................ 78 

4.2.4 Implikasi Politis dengan Wujud Berjanji, Mengancam .................. 81 



 

 

xi 

xi 

4.2.5 Implikasi Politis dengan Wujud Memutuskan  ............................ 82 

 

BAB V  PENUTUP 

5.1 Simpulan ............................................................................................ 84 

5.2 Saran .................................................................................................. 84 

DAFTAR PUSTAKA  ..................................................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xii 

xii 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kartu Data  ...............................................................................  88 

 

Lampiran 2. Sampul Kaset Slank Album Mata Hati Reformasi  ..................  96 

 

Lampiran 3. Lirik Lagu Slank Album Mata Hati Reformasi  .......................  97 

 

Lampiran 4. Profil Slank ............................................................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah makhluk yang paling 

sempurna di antara makhluk Tuhan lainnya  di dunia ini.  Dalam 

kedudukannya, manusia sebagai makhluk individu sekaligus merangkap 

sebagai makhluk sosial.  Sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan 

dengan individu lain, manusia tidak bisa terlepas dari proses komunikasi 

baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung 

menggunakan media yang disebut bahasa.  Fenomena berbahasa selalu 

menarik untuk dikaji karena peranannya yang sangat penting dalam semua 

dimensi kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya maupun politik.  

Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung salah satu contohnya 

adalah melalui lagu. 

Lagu sebagai bahasa ekspresi manusia yang tercipta melalui proses 

kreatif sehingga sarat dengan makna yang terkandung di dalamnya dan 

perlu diterjemahkan.  Di dalam sebuah lagu juga terdapat lirik-lirik yang 

memiliki makna dan implikasi-implikasi tertentu.  Terjemahan yang 

dilakukan tidak cukup melalui emosi semata.  Susunan kata-kata yang 

digunakan pun bahkan tidak mencukupi sebuah pemahaman.  Pemahaman 

lagu secara tekstual merupakan proses gagasan, perenungan, fantasi, serta 
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imajinasi yang berangkat dari konsep dan ide serta pikiran yang 

melatarbelakangi lagu tersebut (Susantina 2001:442). 

  Berbicara mengenai lagu, tidak terlepas dengan apa yang disebut 

lirik, karena lirik merupakan bagian yang tertulis dari sebuah lagu.  Lagu 

merupakan sebuah karya sastra.  Hal ini diperkuat dengan pendapat 

Tambajong (1992:335), bahwa lirik merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari bagian berpikir tertib sastra.  Dengan demikian, lirik dan lagu 

merupakan dua komponen yang berbeda tetapi sulit dipisahkan jika telah 

dipadukan menjadi satu. 

Sementara itu, menurut Suharto (1982:10) lagu adalah sarana info 

dan edukasi bagi negara dan masyarakat.  Dengan demikian, lagu 

diciptakan bukan hanya untuk hiburan semata.  Lebih dari itu sebuah lagu 

memiliki makna yang terkandung di dalamnya, bahkan mengandung 

implikasi-implikasi tertentu yang oleh pengarang mempunyai tujuan 

tertentu pula, selain sebagai hiburan.   

  Lirik lagu Slank terkenal dibuat secara apa adanya, sehingga dalam 

lirik tersebut terkandung berbagai makna yang tersirat di dalamnya dan 

salah satunya adalah makna konseptual.  Makna konseptual adalah makna 

yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referennya dan 

makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun.  Jadi sebenarnya 

makna konseptual ini sama dengan makna referensi, makna leksikal dan 

makna denotatif.  Adapun Hadiwijoyo (1993:17) menyatakan makna 
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konseptual tak lain ialah makna yang masuk akal, menunjuk kepada apa 

yang sebenarnya dimaksud. 

 Di samping itu, lirik lagu Slank juga memiliki berbagai macam 

implikasi, salah satunya ialah implikasi politis yang banyak terdapat pada 

album Mata Hati Reformasi.  Seperti dikemukakan Grice (dalam Wijana 

1996:37) bahwa sebuah tuturan dapat mengimplikasikan proposisi yang 

bukan merupakan bagian dari tuturan yang bersangkutan.  Proposisi yang 

diimplikasikan itu disebut implikatur (implicature).  Oleh karena 

implikatur bukan merupakan bagian tuturan yang mengimplikasikannya, 

hubungan kedua proposisi itu bukan merupakan konsekuensi mutlak 

(necessary consequence).  

  Penelitian ini mengkaji makna lagu Slank dari tinjauan makna 

konseptual dan implikasi politisnya.  Dalam lirik-liriknya, Slank 

menyampaikannya secara apa adanya apalagi dalam album Mata Hati 

Reformasi ini yang tentunya banyak mengandung implikasi politis.  Slank 

merupakan sebuah group musik rock „n roll yang besar di Indonesia dan 

berdiri sejak 1983. Fans fanatiknya yang disebut Slanker mencapai di atas 

10 persen rakyat Indonesia. Band yang mempunyai logo kupu-kupu ini 

mempunyai slogan yaitu “berdiri di atas semua golongan”.  Karya-

karyanya dengan segudang tema, apalagi dengan unsur tema politisnya 

yang sangat menggelitik telinga kita.  Bahkan dengan tema politisnya itu, 

Slank pernah dilaporkan oleh DPR ke Polda atas tuduhan pencemaran 

nama baik.  DPR merah telinga karena kritik yang sangat pedas pada lagu 
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yang berjudul “Gossip Jalanan” itu.  Slank dari mengeluarkan album 

pertama sampai sekarang dikenal sangat kritis terhadap perkembangan 

sosial-politik di Indonesia.  Terlebih pada tahun 1998 Indonesia 

mengalami transisi birokrasi pemerintahan dan Slank dengan sikap 

kritisnya mengeluarkan album ke delapan yaitu “Mata Hati Reformasi” 

yang sarat dengan implikasi politisnya.  Oleh karena itulah lirik lagu Slank 

album Mata Hati Reformasi ini sangat menarik untuk dikaji dengan makna 

konseptual dan implikasi-implikasi politisnya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam lirik lagu terdapat makna sebagai bagian dari kepuitisan 

bahasa.  Bahkan makna merupakan faktor yang sangat penting dan sentral 

dalam penciptaan sebuah lirik lagu. Hal ini mengingat lirik lagu tercipta 

dari kata-kata yang kemudian diberi melodi secara harmonis.  Dengan 

makna yang tepat, maka sebuah lirik lagu menjadi menarik dan 

menimbulkan kesan yang mendalam pada perasaan penikmatnya apabila 

lirik lagu tersebut bercerita tentang kisah yang mirip dengan persoalan 

yang pernah dirasakan pendengarnya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Dari identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan permasalahannya yaitu : 

1. Makna konseptual apa saja yang terdapat pada lirik lagu Slank album 

Mata Hati Reformasi? 
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2. Implikasi politis apa saja yang terdapat pada lirik lagu Slank album Mata 

Hati Reformasi? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan makna konseptual yang terdapat pada lirik lagu Slank 

album Mata Hati Reformasi? 

2. Mendeskripsikan implikasi politis yang terdapat pada lirik lagu Slank 

album Mata Hati Reformasi? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoretis 

maupun praktis.  Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah penelitian semantik yaitu tentang makna konseptual dan 

implikasi politis yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan 

kebahasaan. 

 Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan data 

empiris tentang makna dalam sebuah lagu yang diharapkan dapat 

dijadikan pijakan bagi para penggemar lagu-lagu yang sarat dengan unsur 

politisnya untuk dapat lebih memahami makna dari lagu-lagu tersebut.  

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memacu para peneliti lain untuk 

dapat melanjutkan penelitian ini dalam kajian yang berbeda. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang lirik atau syair lagu sudah banyak dilakukan.  Lagu 

sebagai objek kajiannya berbeda dari lagu yang satu dengan lagu yang lainnya, 

dan lagu-lagu yang mereka teliti pun beragam berdasarkan aspek-aspek tertentu.  

Penelitian tentang implikatur pun demikian, tentunya dengan objek kajian yang 

berbeda.  Penelitian lirik lagu telah dilakukan oleh Wardah (2005), Zubaedah 

(2004), Lambang (2002), dan Mahmudah (2004).  Sedangkan penelitian mengenai 

implikatur telah dilakukan oleh Hakim (2007) dan Susilowati (2004). 

Wardah (2005) dalam skripsinya yang berjudul Wacana Lirik Lagu Aksi 

Pergerakan Mahasiswa Kajian Diksi, Makna, dan Fungsi memberi kesimpulan 

bahwa ditemukan diksi berupa kata denotasi dan konotasi, sinonim, kata umum 

dan kata khusus, kata indria, kata yang mengalami perubahan makna, bahasa 

standar dan substandar, kata ilmiah dan kata populer, dan kata slang.  Adapun 

jenis makna yang ditemukan pada wacana lirik lagu aksi pergerakan mahasiswa 

adalah makna leksikal dan makna gramatikal, makna referensial dan 

nonreferensial, makna denotatif dan konotatif, makna kata dan makna istilah, 

makna konseptual dan makna asosiatif, dan makna kias.  Fungsi yang ditemukan 

pada wacana lirik lagu aksi pergerakan mahasiswa adalah sebagai identitas 

pergerakan, untuk menyampaikan kritik sosial, untuk menyampaikan nasihat, 

untuk memberikan semangat dan untuk menghibur pendengar. 
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Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah ditemukannya 

jenis makna konseptual pada lirik lagu, sedangkan perbedaannya adalah terletak 

pada objek penelitiannya.  Wardah dalam penelitiannya menggunakan lirik lagu 

Aksi Pergerakan Mahasiswa dan penelitian ini menggunakan lirik lagu dari 

kelompok musik Slank. 

Sejalan dengan penelitian Wardah, Zubaedah (2004) yang mengangkat 

judul skripsi Wacana Lirik Lagu Pengamen Jalanan Kajian Atas Diksi, Makna, 

dan Fungsinya meneliti tentang penggunaan diksi, makna yang terkandung, dan 

fungsinya yang terdapat dalam lagu pengamen jalanan.  Hasil penelitian yang 

didapat menyebutkan bahwa diksi yang digunakan dalam lirik lagu pengamen 

jalanan meliputi kata konkret, kata abstrak, kata umum, kata khusus, perubahan 

makna, bahasa standar dan nonstandar, kata ilmiah dan populer, dan kata slang.  

Makna yang terdapat dalam lirik lagu pengamen jalanan adalah makna leksikal, 

makna gramatikal, makna denotatif, makna konotatif, makna referensial, makna 

nonreferensial, makna konseptual, makna asosiatif dan makna kias.  Fungsi 

wacana lirik lagu pengamen jalanan yang ditemukan adalah untuk menarik 

simpati pendengar, untuk menyampaikan kritik, untuk menyampaikan nasihat, 

untuk mengungkapkan perjalanan hidup, dan untuk menghibur pendengar melalui 

lagu-lagu humoris. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama dengan 

penelitian Wardah, yaitu ditemukannya jenis makna konseptual pada lirik lagu.  

Perbedaannya adalah kajian dari penelitian Zubaedah mengkaji tentang 

penggunaan diksi, makna yang terkandung, dan fungsinya yang terdapat dalam 
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lagu pengamen jalanan, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada jenis makna 

yaitu makna konseptual yang terkandung dalam lirik lagu Slank. 

Penelitian dengan objek lirik lagu juga dilakukan oleh Lambang (2002) 

yang mengangkat judul Jenis-Jenis Diksi dan Gaya Bahasa pada Teks Lagu 

Karya Ebiet G. Ade.  Hasil penelitian ini berupa diksi dan gaya bahasa.  Diksi 

lebih dominan yang digunakan pada teks lagu karya Ebiet G. Ade yaitu ditemukan 

diksi khusus sebanyak 96 buah, dengan kata lain teks lagu karya Ebiet G. Ade 

menggunakan kata-kata yang ruang lingkup maknanya lebih sempit.  Sedangkan 

gaya bahasa yang paling banyak digunakan adalah gaya bahasa inversi.  Artinya 

teks lagu karya Ebiet G. Ade banyak menggunakan pernyataan dengan 

membalikkan urutan kalimatnya dengan maksud agar lagu tersebut mempunyai 

nilai estetis atau keindahan. 

Persamaan penelitian Lambang dengan penelitian ini adalah mengambil 

objek kajian yang sama yaitu lirik lagu.  Perbedaannya pada analisis dari lagu 

tersebut yaitu Lambang menggunakan diksi dan gaya bahasa, sedangkan 

penelitian ini menggunakan jenis makna. 

Sementara itu, penelitian tentang implikatur pernah dilakukan oleh Hakim 

(2007) yang mengangkat judul Implikatur Wacana Film Kartun Captain Tsubasa.  

Hasil penelitian ini berupa jenis implikatur pada wacana film kartun Captain 

Tsubasa berdasarkan tindak tuturnya terdapat implikatur representatif, direktif, 

ekspresif, komisif, dan isbati.  Berdasarkan isi tuturannya terdapat implikatur 

konvensional dan implikatur nonkonvensional dan berdasarkan konteks tuturan 

terdapat implikatur percakapan umum dan implikatur percakapan khusus.  
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Sedangkan sumber implikatur dalam film kartun Captain Tsubasa terdapat 

pelanggaran prinsip kerjasama meliputi bidal kuantitas, bidak kualitas, bidal 

relevansi, dan bidal cara.  Pelanggaran prinsip kesantunan meliputi pelanggaran 

bidal ketimbangrasaan, kemurahhatian, keperkenaan, kerendahhatian, kesetujuan, 

dan pelanggaran bidal kesimpatian. 

Persamaan penelitian Hakim dengan penelitian ini adalah dalam 

analisisnya yaitu analisis tentang implikatur.  Perbedaannya adalah dalam 

penelitian ini terletak pada wujud implikasinya yaitu implikasi politis, sedangkan 

Hakim terletak pada  sumber implikasinya yang terdapat pelanggaran prinsip 

kerjasama. 

Susilowati (2004) dalam skripsinya yang berjudul Implikatur Politis 

Wacana Kartun Kolom Oom Pasikom Karya G. M. Sudarta di Harian Kompas, 

menunjukkan bahwa hasil penelitian ini adalah jenis tuturan berimplikasi politis 

wacana kartun kolom Oom Pasikom karya G. M. Sudarta meliputi jenis tuturan 

berimplikasi politis langsung tidak harfiah, jenis tuturan berimplikasi politis tidak 

langsung harfiah dan jenis tuturan berimplikasi politis tidak langsung tidak 

harfiah.  Adapun fungsi pragmatis yang terdapat dalam wacana kartun kolom 

Oom Pasikom meliputi fungsi pragmatis representatif, mencakup sub fungsi 

pragmatis menyatakan, menunjukkan, memberitahukan, melaporkan, 

berspekulasi, dan menuntut.  Fungsi pragmatis direktif meliputi sub fungsi 

pragmatis meminta, bertanya, mempengaruhi, menyarankan, harapan, mendesak, 

dan mengecam.  Fungsi pragmatis ekspresif mencakup sub fungsi pragmatis 
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menyindir, menyalahkan, mengkritik, kecewa.  Dan fungsi pragmatis isbati 

mencakup sub fungsi pragmatis memberikan peringatan dan menyamakan. 

Persamaan penelitian Susilowati dengan penelitian ini adalah sama 

menganalisis implikasi politisnya, namun perbedaannya adalah terletak pada 

objek kajian yang diteliti.  Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susilowati 

objeknya adalah wacana kartun, sedangkan dalam penelitian ini pada lirik lagu. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat 

diketahui bahwa penelitian makna konseptual berimplikasi politis pada lirik lagu 

Slank album Mata Hati Reformasi untuk melengkapi penelitian sebelumnya.  

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek 

penelitiannya yaitu lirik dari sebuah lagu.  Akan tetapi, penelitian ini 

memfokuskan diri pada makna konseptual yang juga berimplikasi politis dalam 

lirik lagu Slank Album Mata Hati Reformasi.  Inilah letak kebaruan dari penelitian 

ini.  Penelitian-penelitian sebelumnya tentang implikatur belum ada yang objek 

kajiannya lirik lagu.  Jadi, penelitian ini menggabungkan antara makna yang lebih 

spesifik lagi makna konseptual serta implikasi politisnya pada lirik lagu Slank.  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian 

sebelumnya dan dapat menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

 Konsep-konsep yang dibahas dalam penelitian ini mencakupi (1) 

semantik, (2) makna, (3) jenis-jenis makna, (4) makna konseptual, (5) implikatur, 

dan (6) lirik lagu. 
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2.2.1 Semantik 

Verhaar (1993: 13) mengatakan semantik adalah cabang linguistik yang 

membahas arti atau makna.  Dalam bahasa Indonesia kata semantik berasal dari 

bahasa Yunani yaitu “sema” yang berarti tanda atau lambang.  Yang dimaksud 

tanda atau lambang disini sebagai padanan kata sema itu adalah tanda linguistik.  

Tanda linguistik itu terdiri dari dua unsur, yaitu (1) yang diartikan ( Perancis : 

signifie) dan (2) yang mengartikan (Perancis : signifiant).  Seperti yang 

dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure (1966) yaitu yang terdiri dari (1) 

komponen yang mengartikan, yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa dan (2) 

komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama itu.  Misalnya 

kata televisi.  Bunyi t-e-l-e-v-i-s-i merupakan komponen yang mengartikan pada 

sebuah alat elektronik yang berupa visual dan suara.  Kedua komponen ini adalah 

merupakan tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau dilambangkan 

adalah sesuatu yang berada diluar bahasa yang lazim disebut referen atau hal yang 

dirujuk. 

Dari definisi-definisi para ahli di atas dapat diambil simpulan bahwa yang 

dimaksud semantik adalah salah satu cabang study liguistik yang membahas 

tentang makna.  Dengan kata lain, semantik berobjekkan makna. 

 

2.2.2 Makna 

Makna, sebagaimana dikemukakan oleh Fisher ( 1986 : 343 ), merupakan 

konsep yang abstrak, yang telah menarik perhatian para ahli filsafat dan para ahli 

teoretisi ilmu sosial selama 2000 tahun silam.  Makna kata dalam komunikasi 
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pergaulan sosial ditentukan oleh hasil dari tawar-menawar yang tanpa henti.  

Dalam situasi tawar-menawar inilah berbagai peristiwa lucu dan kadang-kadang 

tragis dalam komunikasi bisa terjadi.  Kemungkinan “kelucuan komunikasi” ini 

biasanya dapat juga terhindarkan oleh beberapa macam mekanisme komunikasi 

bahasa yang lain mulai dari konteks, tekanan kata, sampai dengan air muka dan 

gerak tubuh.  Semakin sebuah komunikasi bersifat multi-bahasa, semakin tinggi 

peran yang harus dimainkan oleh mekanisme tambahan ini (Abdullah, 1996). 

Sudah disebutkan diatas bahwa makna merupakan objek kajian dari 

semantik.  Mengkaji makna pada hakekatnya memberi konsep atau “mengartikan” 

tentang sesuatu (tanda, lambang, bunyi).  Ferdinand De Saussure mengemukakan 

teori bahwa setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur, yaitu (1) yang diartikan 

(Perancis : signifie) dan (2) yang mengartikan (Perancis : signifiant).  Yang 

diartikan (signifie) sebenarnya tidak lain dari konsep atau makna dari suatu tanda 

bunyi.  Sedangkan, yang mengartikan (signifiant) adalah bunyi-bunyi itu yang 

terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan.  Jadi, dengan kata lain 

setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna.  Kedua unsur ini 

adalah unsur dalam bahasa (intralingual) yang biasanya merujuk atau mengacu 

kepada sesuatu referen yang merupakan unsur luar bahasa (ekstralingual).  

Misalnya tanda linguistik yang dieja (televisi).  Tanda ini terdiri dari unsur makna 

atau yang diartikan „televisi‟ dan unsur bunyi atau yang mengartikan dalam wujud 

runtunan fonem {t, e, l, e, v, i, s, i}.  Kemudian tanda (televisi) ini, yang dalam hal 

ini terdiri dari unsur makna dan unsur bunyinya mengacu kepada suatu referen 

yang berada diluar bahasa, yaitu sebuah televisi, sebagai alat elektronik yang 
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menampilkan layanan berupa gambar visual dan juga suara.  Jika kata (televisi) 

adalah sebagai hal yang menandai (tanda linguistik), maka sebuah (televisi) 

sebagai alat elektronik ini adalah hal yang ditandai. 

Verhaar (1993:127) mengatakan makna adalah sesuatu yang berada di 

dalam ujaran itu sendiri atau makna adalah gejala dalam ujaran.  Sejalan pada 

uraian tersebut Chaer (1995: 33) juga mengemukakan teorinya bahwa makna 

adalah unsur dari sebuah kata atau lebih tepat gejala-dalam-ujaran (utterance-

internal-phenomenon).  Oleh karena itu, ada prinsip umum dalam semantik yang 

menyatakan bahwa kalau bentuk (bentuk kata atau leksem) berbeda maka makna 

pun berbeda pula, meskipun mungkin perbedaan tersebut hanya sedikit. 

Wahab (1995: 9) mengemukakan ada tiga cara yang dipakai oleh para 

linguis dan filosof dalam usahanya menjelaskan makna dalam bahasa manusia (1) 

dengan memberikan definisi hakikat makna itu, (2) dengan mendefinisikan 

hakikat kalimat, dan (3) dengan menjelaskan proses komunikasi.  Pada cara 

pertama makna kata diambil sebagai konstruk, yang dalam konstruk itu makna 

kalimat dan komunikasi dapat dijelaskan, pada cara kedua makna kalimatlah yang 

diambil sebagai dasar dengan kata-kata dipahami sebagai penyumbang yang 

sistematik terhadap makna kalimat, dan pada cara ketiga baik makna kalimat 

maupun makna kata dijelaskan dalam batas-batas penggunaannya pada tindak 

komunikasi.  Dengan demikian, paling tidak kita mempunyai tiga titik awal yang 

merupakan sumber untuk membentuk penjelasan makna yaitu signifikasi kata-

kata, tafsiran kalimat, atau apa yang ingin disampaikan oleh penutur. 
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Makna sebagai istilah menurut Ogdent dan Richard (dalam Aminuddin, 

1988: 52) adalah hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati 

oleh para pemakai bahasa sehingga dapat saling mengerti.  Pengertian ini 

mencakup tiga unsur pokok mengenai makna yaitu adanya hubungan antara 

bahasa dengan dunia luar, kesepakatan antar pemakai bahasa, dan informasi yang 

disampaikan. 

Sementara itu, Ullman (dalam Pateda, 1986: 82) berpendapat bahwa setiap 

kata yang diucapkan oleh seorang mengandung tiga hal yaitu name, sense, dan 

thing.  Makna terdapat dalam sense dan ada hubungan timbal balik antara nama 

dengan pengertian sense.  Artinya, jika seseorang mendengar kata tertentu, ia 

dapat membayangkan bendanya (sesuatu yang diacunya).  Dengan 

membayangkan sesuatu itu, ia dapat pula segera mengatakan pengertiannya.  

Hubungan antara nama dengan pengertian itu yang disebut makna. 

Dalam luasnya ruang lingkup makna dan latar belakang atau sudut 

pandang yang berbeda akan menimbulkan berbagai macam perbedaan dalam 

membatasi sebuah makna, sehingga jenis makna yang dimunculkan pun berbeda 

pula.  Namun, dari pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa makna 

menyangkut keseluruhan masalah dalam ujaran (intralingual) berupa tanda 

linguistik yang diartikan dengan bunyi-bunyi bahasa. 

2.2.3 Jenis-Jenis Makna 

Karena bahasa itu digunakan untuk berbagai kegiatan dan keperluan dalam 

kehidupan bermasyarakat, maka makna bahasa itu pun menjadi bermacam-macam 

dilihat dari segi atau pandangan yang berbeda. 
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Keraf (1988: 27) berpendapat bahwa pada umumnya makna kata pertama-

tama dibedakan atas makna yang bersifat denotatif dan makna yang bersifat 

konotatif.  Makna denotatif disebut juga dengan beberapa istilah seperti makna 

denotasional, makna kognitif, makna konseptual, makna ideasional, makna 

referensional, dan makna proposisional.  Makna denotatif adalah makna yang 

paling dasar pada suatu kata.  Dalam bentuk yang murni, makna denotatif 

dihubungkan dengan bahasa ilmiah.  Makna konotatif disebut juga makna 

konotasional, makna emotif, makna evaluatif.  Makna konotatif adalah suatu jenis 

makna dimana stimulus dan respon mengandung nilai-nilai emosional.  Makna 

konotatif sebagian terjadi karena pembicara ingin menimbulkan perasaan setuju-

tidak setuju, senang-tidak senang, dan sebagainya pada pihak pendengar, dipihak 

lain, kata yang dipilih itu memperlihatkan bahwa pembicara juga memendam 

perasaan yang sama. 

Muhadjir (dalam Kuntjono, 1990: 76) mengelompokkan makna menjadi 

makna denotasi dan makna konotasi.  Makna denotasi adalah makna yang 

menunjukkan hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan.  Makna ini juga 

sering disebut dengan makna kognitif, konsepsional, dan makna referen.  Kata-

kata deiktis juga termasuk dalam makna ini.  Makna konotatif menunjuk kepada 

sesuatu yang lain yang tidak sepenuhnya sama seperti dalam dunia kenyataan.  

Selain makna denotatif dan konotatif, juga terdapat makna idiom.  Makna idiom 

adalah makna leksikal yang dibangun dari beberapa kata yang tidak dapat 

dijelaskan lagi lewat makna kata-kata pembentuknya. 
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Sebenarnya jenis atau tipe makna itu memang dapat dibedakan 

berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang.  Menurut Chaer (1995: 59) 

berdasarkan jenis semantiknya dapat dibedakan antara makna leksikal dan makna 

gramatikal, berdasarkan ada tidaknya referen pada sebuah kata atau leksem dapat 

dibedakan adanya makna referensial dan makna nonreferensial, berdasarkan ada 

tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem dibedakan adanya makna 

denotatif dan makna konotatif, berdasarkan ketepatan maknanya dikenal adanya 

makna kata dan makna istilah atau makna umum dan makna khusus.  Kemudian, 

berdasarkan kriteria lain atau sudut pandang lain dapat disebutkan adanya makna-

makna asosiatif, kolokatif, idiomatik dan sebagainya.  Berikut paparan berbagai 

jenis macam itu. 

 

2.2.3.1 Makna Leksikal 

Makna leksikal adalah makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan 

hasil observasi indra kita, berarti apa adanya, atau makna yang ada di dalam 

kamus (Chaer, 2007: 68).  Misalnya, leksem kuda memiliki makna leksikal 

„sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai‟, pensil memiliki makna 

leksikal „sejenis alat tulis yang terbuat dari kayu dan arang‟, dan air bermakna 

leksikal „sejenis barang cair yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari‟.  

Dengan contoh itu dapat juga dikatakan bahwa makna leksikal adalah makna yang 

sebenarnya, makna yang sesuai dengan hasil observasi indra kita, atau makna apa 

adanya. 
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2.2.3.2 Makna Gramatikal 

 Makna gramatikal adalah makna yang terjadi karena suatu proses 

gramatikal seperti proses afiksasi, reduplikasi atau komposisi (Chaer, 2007: 75).  

Misalnya proses afiksasi prefiks ber- dengan dasar baju akan melahirkan makna 

gramatikal „mengenakan atau memakai baju‟, dengan dasar kuda akan melahirkan 

makna gramatikal „mengendarai kuda‟.  Sintaksisasi kata-kata adik, menendang, 

dan bola menjadi kalimat “adik menendang bola” melahirkan makna gramatikal 

adik bermakna pelaku, menendang bermakna aktif, dan bola bermakna sasaran.  

Pembedaan makna leksikal dan makna gramatikal didasarkan pada objek 

yang diteliti, yakni makna-makna yang ada pada tataran leksikon dan makna-

makna yang ada pada tataran gramatikal.  Makna leksikal dapat diartikan sebagai 

makna yang bersifat leksikon atau bersifat leksem, atau bersifat kata. 

 

2.2.3.3 Makna Referensial 

 Sebuah kata disebut bermakna referensial, jika ada referensinya atau 

acuannya.  Kata-kata kuda, merah, dan gambar adalah termasuk kata-kata yang 

bermakna referensial.  Kata-kata seperti dan, atau dan karena tidak termasuk 

kata-kata yang bermakna referensial karena kata-kata tersebut tidak mempunyai 

acuannya. 

 Berkenaan dengan acuan ini ada sejumlah kata, yang disebut kata-kata 

deiktik, yang acuannya tidak menetap pada satu wujud, melainkan dapat 

berpindah dari wujud yang satu ke wujud yang lain.  Kata-kata yang deiktik ini 

misalnya kata-kata seperti pronomina, misalnya saya, dia dan kamu.  Kata-kata 
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yang menyatakan ruang, misalnya di sini, di sana, dan di situ.  Kata-kata yang 

menyatakan waktu seperti sekarang, besok dan nanti.  Kata-kata yang disebut kata 

penunjuk misalnya ini dan itu.  Contoh pronomina kata  saya pada kalimat berikut 

yang acuannya tidak sama : 

(1) “Tadi pagi, saya bertemu dengan Pak Ahmad”, kata Nada kepada Wahyu. 

(2) “O, ya?”,sahut Wahyu, “Saya juga bertemu beliau tadi pagi”. 

(3) “Dimana kalian bertemu beliau?”, tanya Tody, “Saya sudah lama tidak 

jumpa dengan beliau”. 

Pada kalimat (1) kata saya mengacu kepada Nada, pada kalimat (2) 

mengacu kepada Wahyu, sedangkan pada kalimat (3) mengacu kepada Tody.  

Contoh lain kata di sini pada kalimat (4) acuannya juga tidak sama dengan kata di 

sini pada kalimat (5). 

(4) “Tadi saya lihat Pak Ahmad duduk di sini, sekarang dia kemana?” tanya 

Pak Doyin kepada mahasiswa itu. 

(5) “Kami di sini memang bertindak tegas terhadap para penjahat itu”, kata 

Gubernur DKI kepada wartawan. 

Kata di sini pada kalimat (4) acuannya adalah sebuah tempat duduk, 

sedangkan pada kalimat (5) acuannya adalah sebuah wilayah DKI Jakarta. 

 Perbedaan makna referensial dan makna nonreferensial berdasarkan ada 

tidaknya referen dari kata-kata itu.  Bila kata-kata itu mempunyai referen yaitu 

sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu, maka kata tersebut disebut kata 

bermakna referensial.  Jika kata itu tidak mempunyai referen, maka kata itu 

disebut kata bermakna nonreferensial.  Kata-kata yang termasuk kata penuh 
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termasuk dalam kata yang bermakna referensial, dan yang termasuk kelas kata 

tugas seperti preposisi dan konjungsi adalah kata-kata yang termasuk kata 

bermakna nonreferensial. 

 

2.2.3.4 Makna Denotatif 

 Makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya 

yang dimiliki sebuah leksem.  Jadi, makna denotatif ini sebenarnya sama dengan 

makna leksikal.  Misalnya kata babi bermakna denotatif „sejenis binatang yang 

biasa diternakkan untuk dimanfaatkan dagingnya‟.  Kata kurus mempunyai makna 

denotatif yang mana artinya „keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari 

ukuran normal‟.  Kata bunga bermakna denotatif yaitu „kembang yang biasa 

terdapat dalam taman‟. 

 

2.2.3.5 Makna Konotatif 

 Makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna 

denotatif  tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok 

orang yang menggunakan kata tersebut.  Misalnya kata kurus pada contoh kalimat 

diatas, berkonotasi netral artinya tidak memiliki nilai rasa yang mengenakkan.  

Tetapi ramping yaitu sebenarnya bersinonim dengan kata kurus tersebut memiliki 

konotasi positif , nilai rasa yang mengenakkan, orang akan senang jika dikatakan 

ramping.  Sebaliknya, kata kerempeng yang sebenarnya juga bersinonim dengan 

kata kurus dan ramping itu, mempunyai konotasi yang negatif, nilai rasa yang 

tidak enak, orang akan tidak senang jika tubuhnya dikatakan kerempeng.  Dan 
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juga kata bunga seperti contoh diatas, jika dikatakan “Si Milla adalah bunga 

kampung kami”, ternyata makna bunga tak sama lagi dengan makna semula.  Sifat 

bunga yang indah itu dipindahkan kepada Si Milla yang cantik.  Dengan kata lain, 

orang lain yang melukiskan kecantikan Milla seperti bunga.   

Makna denotatif dan makna konotatif dibedakan berdasarkan pada ada 

tidaknya nilai rasa pada sebuah kata.  Setiap kata atau leksem terutama pada kata 

penuh, tentu mempunyai makna denotatif, yakni makna yang dimilikinya secara 

inheren yang sebenarnya sama saja dengan yang disebut makna leksikal.  Makna 

denotatif  (sering disebut juga makna denotasional, makna konseptual) pada 

dasarnya sama dengan makna referensial sebab makna denotatif diberi penjelasan 

sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, 

penciuman, pendengaran, perasaan atau pengalaman lainya.  Makna konotatif 

adalah makna suatu kata yang mengandung nilai rasa, baik yang nilai rasa positif, 

menyenangkan maupun nilai rasa yang negatif atau tidak menyenangkan.  Jika 

sebuah kata tidak memiliki nilai rasa seperti itu maka dikatakan tidak memiliki 

konotasi, lazim disebut konotasi netral.   

 

2.2.3.6 Makna Kata 

 Setiap kata atau leksem memiliki makna.  Pada awalnya makna yang 

dimiliki sebuah kata adalah makna leksikal, makna denotatif atau makna 

konseptual.  Namun, dalam penggunaan makna kata itu baru menjadi jelas jika 

kata itu sudah berada didalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya.  Kita 

belum tahu makna kata jatuh sebelum kata itu berada dalam konteksnya.  Oleh 
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karena itu, dapat dikatakan bahwa makna kata masih bersifat umum, kasar, dan 

tidak jelas.  Berikut kata jatuh dalam konteks kalimatnya : 

(6) Adik jatuh dari sepeda. 

(7) Dito jatuh cinta pada Milla. 

Makna kata jatuh pada kalimat (6) yaitu bermakna „proses dari hal jatuh‟, 

sedangkan pada kalimat (7) bermakna „terpikat‟. Bentuk jatuh dapat 

menghasilkan bentuk tuturan terjatuh, menjatuhi, dijatuhkan, menjatuhkan.  Kata 

jatuh tersebut telah memiliki makna leksikal yang dapat dicari maknanya dalam 

kamus yaitu „turun ke bawah dengan cepat (baik ketika masih digerakkan turun 

maupun sudah sampai ke tanah, dan sebagainya). 

 

2.2.3.7 Makna Istilah 

 Yang disebut istilah adalah mrmpunyai makna yang pasti, jelas, dan tidak 

meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat.  Yang perlu diingat adalah bahwa 

sebuah istilah hanya digunakan pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu.  

Misalnya kata „tangan‟ dan „lengan‟.  Kedua kata itu dalam bidang kedokteran 

mempunyai makna yang berbeda.  Tangan bermakna „bagian pergelangan sampai 

ke jari tangan‟, sedangkan lengan adalah „bagian pergelangan sampai ke pangkal 

bahu‟.  Dengan demikian, kata tangan dan lengan sebagai istilah dalam ilmu 

kedokteran tidak bersinonim karena maknanya berbeda. 

 Dalam perkembangan bahasa memang ada sejumlah istilah, yang karena 

sering digunakan lalu menjadi kosa kata umum.  Artinya, istilah itu tidak hanya 

digunakan dalam bidang keilmuannya, namun juga digunakan secara umum diluar 
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bidangnya.  Dalam bahasa Indonesia misalnya istilah spiral, virus, akomodasi 

telah menjadi kosa kata umum.  Tetapi istilah alomorf, alofon, dan morfem masih 

tetap sebagai istilah dalam bidangnya, belum menjadi kosa kata umum. 

 

2.2.3.8 Makna Asosiatif 

 Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem atau kata 

berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada diluar 

bahasa.  Misalnya kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian, 

kata merah berasosiasi dengan berani dan kata buaya berasosiasi dengan jahat 

atau kejahatan.  Kata bermakna asosiatif ini sebenarnya sama dengan lambang 

atau perlambangan yang digunakan oleh suatu masyarakat pengguna bahasa yang 

digunakan untuk menyatakan konsep lain, yang mempunyai kemiripan dengan 

sifat keadaan atau ciri yang ada konsep asal kata tersebut. 

Jadi kata melati yang bermakna konseptual „sejenis bunga kecil-kecil yang 

berwarna putih dan berbau harum‟ digunakan untuk menyatakan perlambang 

kesucian, kata merah yang bermakna konseptual „sejenis warna terang yang 

menyolok‟ digunakan untuk menyatakan perlambang keberanian dan kata buaya 

yang bermakna konseptual „sejenis binatang reptil buas yang memakan binatang 

apa saja termasuk bangkai digunakan untuk menyatakan perlambang kejahatan 

atau penjahat. 

 Pendapat Leech (1976) seperti yang dikutip Abdul Chaer (1994: 294), 

tentang makna asosiasi menyatakan bahwa, dalam makna asosiasi ini dimasukkan 

juga makna konotatif, makna stilistika, makna efektif dan makna kolokatif. 
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 Makna stilistika berkenaan dengan pembedaan kata sehubungan dengan 

perbedaan sosial atau bidang kegiatan.  Misalnya dokter mengatakan penyakitnya 

akan diangkat maka yang dimaksud adalah dioperasi.  Orang di bengkel 

mengatakan mesin mobil itu diangkat, maka yang dimaksud adalah diperbaiki.   

 Makna efektif yakni makna yang menimbulkan rasa bagi pendengar.  Jika 

seseorang menghardik kita meskipun dengan kata-kata biasa kita tentu merasakan 

sesuatu yang agak lain jika kata-kata itu diucapkan dengan nada-nada tertentu. 

(8) Duduk! (dengan suara pelan) 

(9) Duduk! (dengan suara keras) 

Makna kolokatif berkenaan dengan ciri-ciri makna tertentu yang dimiliki 

sebuah kata dari sejumlah kata yang bersinonim, sehingga kata tersebut hanya 

cocok untuk digunakan berpasangan dengan kata tertentu lainnya.  Misalnya, kata 

tampan sesungguhnya bersinonim dengan kata cantik dan indah, namun hanya 

cocok atau berkolokasi dengan kata yang memiliki ciri pria.  Maka kita dapat 

mengatakan pemuda tampan tetapi tidak dapat mengatakan gadis tampan.  Jadi 

kata tampan tidak berkolokasi dengan kata gadis. 

Makna asosiasi ini berbeda dengan makna konseptual.  Makna konseptual 

dan makna asosiatif dibedakan berdasarkan pada ada tidaknya hubungan (asosiasi, 

refleksi) makna sebuah kata dengan makna kata lain.  Makna konseptual adalah 

makna kata yang sesuai dengan referennya atau makna yang bebas dari asosiasi 

atau hubungan apapun.  Makna konseptual ini sama dengan makna denotatif, 

makna referenial, dan makna leksikal.  Makna asosiasi adalah makna yang 



 

 

24 

dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan 

di luar bahasa.   

 

2.2.3.9 Makna Kontekstual 

 Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di 

dalam suatu konteks.  Misalnya makna konteks kata kepala dalam kalimat berikut: 

(10) Rambut di kepala nenek belum ada yang putih. 

(11) Ayah Denny mempunyai jabatan sebagai kepala sekolah. 

(12) Nomor telefonnya ada pada kepala surat itu. 

(13) Kepala paku dan kepala jarum tidak sama bentuknya. 

Makna konteks juga dapat berkenaan dengan situasi yakni tempat, waktu, 

dan lingkungan penggunaan bahasa itu.  Misalnya pada kalimat sebagai berikut : 

(14)“Tiga kali empat berapa?” 

Jika kalimat tanya tersebut dilontarkan pada siswa kelas tiga SD, sewaktu 

pelajaran matematika berlangsung, maka akan dijawab dua belas mungkin juga 

tiga belas.  Namun, jika kalimat tanya itu dilontarkan pada tukang photo, mungkin 

akan dijawab lima ratus atau seribu.  Sebab pertanyaan itu mengacu pada biaya 

pembuatan cetak photo yang berukuran tiga kali empat centimeter. 

 

2.2.3.10 Makan Idiom 

 Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari 

makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal.  Misalnya, secara 

gramatikal bentuk menjual rumah bermakna „yang menjual menerima uang dan 
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yang membeli menerima rumahnya‟ tetapi dalam bahasa Indonesia bentuk 

menjual gigi tidak bermakna seperti itu, melainkan bermakna „tertawa keras-

keras‟.  Jadi, makna yang dimiliki seperti bentuk menjual gigi itulah yang disebut 

makna idiomatikal.  Contoh lain dari idiom adalah membanting tulang, dengan 

makna bekerja keras, meja hijau dengan makna pengadilan. 

 

2.2.3.11 Makna Peribahasa 

 Berbeda dengan idiom yang maknanya tidak dapat diramalkan secara 

leksikal maupun gramatikal, maka yang disebut peribahasa memiliki makna yang 

masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya, karena adanya 

asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa.  Misalnya, 

peribahasa seperti anjing dan kucing yang bermakna „ihwal dua orang yang tidak 

pernah akur‟.  Makna ini memiliki asosiasi, bahwa binatang yang namanya anjing 

dan kucing jika bersuara memang selalu berkelahi, tidak pernah damai.  Contoh 

lain, peribahasa „tong kosong nyaring bunyinya‟ yang bermakna orang yang 

banyak cakapnya biasanya tidak berilmu.  Makna ini dapat ditarik dari asosiasi 

tong yang berisi bila dipukul tidak mengeluarkan bunyi, tetapi tong yang kosong 

bila dipukul akan mengeluarkan bunyi yang keras dan nyaring. 

 

2.2.4 Makna Konseptual 

 Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem 

terlepas dari konteks atau asosiasi apapun.  Kata kuda memiliki makna konseptual 
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„sejenis binatang berkaki emapat yang biasa dikendarai‟, dan kata rumah memiliki 

makna konseptual „bangunan tempat tinggal manusia‟. 

Seperti definisi diatas bahwa makna konseptual adalah makna yang sesuai 

dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas 

dari asosiasi atau hubungan apa pun.  Leech (dalam Chaer, 1995: 72) 

membedakan makna atas makna konseptual dan makna asosiatif, dalam makna 

asosiatif termasuk makna konotatif, stilistika, afektif, refleksi, dan kolokatif. 

Adapun Hadiwidjoyo (1993: 17) menyatakan makna konseptual tak lain 

ialah makna yang masuk akal, menunjuk kepada apa yang sebenarnya dimaksud.  

Setiap kata atau leksem atau kata memang mempunyai makna, akan tetapi tidak 

semua kata atau leksem mempunyai makna konseptual.  Hal inilah yang diteliti 

dalam penelitian ini yaitu lirik-lirik yang ada dalam lagu Slank album Mata Hati 

Reformasi dianalisis apakah lirik-lirik tersebut terdapat makna konseptualnya apa 

tidak, dimulai dari bait per bait sampai pada secara menyeluruh dari lagu tersebut 

dan juga kandungan implikasi-implikasi politisnya. 

Konseptual diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan konsep. 

Chaer juga menuliskan dalam bukunya makna konseptual yaitu makna yang 

dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun (1994 : 

293).  Dapat dikatakan pula bahwa, makna konseptual merupakan makna yang 

ada pada kata yang tidak tergantung pada konteks kalimat tersebut. Makna 

konseptual juga disebut dengan makna yang terdapat dalam kamus. Contoh dari 

makna konseptual adalah kata „ibu‟ yakni „manusia berjenis kelamin perempuan 

dan telah dewasa‟. 
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Makna konseptual sebuah leksem dapat saja berubah atau bergeser setelah 

ditambah atau dikurangi unsurnya (Sarwiji, 2008 : 73). Contohnya pada kata atau 

leksem demokrasi. Leksem tersebut dapat diperluas unsurnya menjadi demokrasi 

liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila, maka makna konseptual 

tersebut akan berubah.  Dengan demikian, dari penjelasan makna-makna di atas 

dapat ditarik simpulan seperti di bawah ini. 

 

2.2.4.1 Makna Konseptual sama dengan Makna Denotatif 

Sarwiji (2008: 73) juga menggambarkan bahwa makna konseptual bisa 

disebut makna denotatif, yaitu makna kata yang masih merujuk pada acuan 

dasarnya sesuai dengan konvensi bersama. Makna denotatif sendiri merupakan 

makna yang lugas, dasar dan apa adanya. Chaer mengartikan makna denotatif 

adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah 

leksem. Makna denotatif mengacu makna asli atau makna sebenarnya dari sebuah 

kata atau leksem.  Jadi, makna denotatif adalah makna yang terkandung dalam 

sebuah kata atau leksem yang diartikan secara lugas, polos, asli, apa adanya, 

sebenarnya dan masih mengacu pada satu sumber atau konvensi bersama. Dengan 

begitu makna denotatif merupakan makna dasar. Lawan makna denotatif adalah 

makna konotatif, yang lebih mengandung nilai rasa emotif dalam penggunaannya.  

Contoh makna denotatif sebenarnya sama dengan makna konseptual tadi. Namun, 

untuk lebih jelasnya yang termasuk contoh makna denotatif adalah „bunga‟ 

diartikan sebagai „bagian tumbuhan yang digunakan sebagai alat reproduksi atau 

berkembang biak‟. 
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2.2.4.2 Makna Konseptual sama dengan Makna Referensial 

Makna refensial adalah makna sebuah kata atau leksem kalau ada 

referennya, atau acuannya. Jadi, sebuah kata atau leksem dikatakan bermakna 

referensial jika ada referensnya atau acuannya. Referens merupakan unsur luar 

bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Kata-kata seperti kuda, merah, dan 

gambar adalah termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada 

acuannya dalam dunia nyata.  Referensi menunjuk hubungan antara elemen-

elemen linguistik dan dunia pengalaman di luar bahasa (Sarwiji, 2008: 75). 

Sehingga harus ada acuannya di dalam dunia nyata ini. Contoh dari makna 

referensial ini sama dengan makna konseptual dan makna denotatif, karena artinya 

pun sama, yaitu pada kata „pensil‟ yang berarti „alat yang digunakan untuk 

menulis dan dapat dihapus dengan karet penghapus‟. 

 

2.2.4.3 Makna Konseptual sama dengan Makna Leksikal 

Makna konseptual sama artinya dengan makna denotatif. Makna denotatif 

adalah makna asli atau sebenarnya yang dimiliki sebuah kata, sehingga makna 

denotatif sama dengan makna leksikal.  Makna leksikal adalah makna leksem atau 

kata yang diartikan ketika tidak dipengaruhi konteks atau saat leksem tersebut 

berdiri sendiri.  Makna leksikal merupakan kata yang bersifat dasar, hubungan 

gramatikal dan belum mengalami konotasi yang mengacu pada sebuah lambang 

kebahasaan. Makna leksikal adalah makna yang bersifat lugas dan merupakan 

makna yang sebenar-benarnya. Dalam makna ini, sebuah kata masih murni dan 

belum menyiratkan makna-makna lain. Makna leksikal juga lebih dikenal dengan 
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makna yang berada dalam kamus dan mengacu pada makna yang disepakati 

bersama.  Sama halnya dengan makna-makna sebelumnya yaitu, makna 

konseptual, makna denotatif, dan makna referensial, makna leksikal memiliki 

contoh kata yang berdiri sendiri. Contoh tersebut adalah „buaya‟ yang berarti 

„binatang melata karnivora purba yang hidup di air dan memiliki sisik tajam‟. Arti 

kata itu berlaku pada kalimat berikut „Adik melihat penangkapan buaya di pinggir 

sungai‟. Tidak berlaku pada kalimat berikut „Lelaki itu terkenal dengan sebutan 

lelaki buaya dikalangan wanita”. Pada kalimat kedua, kata buaya bukan lagi 

sebagai makna leksikal, konseptual, denotatif maupun makna referensial. 

Dari beberapa uraian diatas mengandung maksud bahwa makna 

konseptual adalah makna yang sebenarnya, asli, polos, lugas, tidak tergantung 

pada konteks, masih merujuk pada acuan dasar sebuah kata. Makna konseptual 

secara gampang dijelaskan sebagai makna yang ada di dalam kamus. Makna 

konseptual juga berarti makna denotatif, makna referensial, dan makna leksikal.  

Oleh karena itu, penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat dari makna 

konseptual adalah merupakan makna yang ada pada kata yang tidak tergantung 

pada konteks kalimat tersebut. 

 

2.2.5 Implikatur 

 Implikatur adalah kenyataan bahwa sebuah tuturan dapat mempunyai 

implikasi yang berupa proposisi yang sebenarnya bukan bagian dari tuturan 

tersebut dan tidak pula merupakan konsekuensi yang harus ada dari tuturan itu 

(Gunarwan dalam Rustono, 1999: 82).  Proposisi atau pernyataan implikatif itulah 
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yang merupakan implikatur percakapan.  Konsep implikatur dikemukakan dengan 

maksud untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disarankan, atau 

dimaksudkan oleh penutur dari apa yang sebenarnya dikatakan penutur. 

Teori implikatur pertama kali dikemukakan oleh H.P Grice dalam ceramah 

Williams James Di Universitas Havard untuk menanggulangi persoalan makna 

yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa.  Teori implikatur 

percakapan (conversation implicature) dikemukakan oleh Grice (1975) dalam 

artikelnya yang berjudul Logic and Conversation dan artikel ini masuk dalam 

bunga rampai yang berjudul Syntax and Conversation : Speech Act yang disunting 

oleh Cole dan Mogan (1975). Konsep implikatur ini muncul bahwa ada 

seperangkat asumsi yang melingkupi dan mengatur kegiatan percakapan sebagai 

suatu tindakan berbahasa.  Menurut analisisnya, perangkat asumsi yang memandu 

tindakan orang dalam percakapan untuk mencapai hasil yang lebih baik.  Panduan 

itu adalah kerjasama yang diperlukan untuk dapat menggunakan bahasa secara 

berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien). 

Grice (1975), Wijana (1996: 37-38) dalam artikelnya yang berjudul Logic 

and Conversation mengemukakan bahwa sebuah tuturan dapat mengimplikasikan 

proposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan bersangkutan.  Proposisi 

yang diimplikasikan itu disebut implikatur (implicature).  Karena implikatur 

bukan merupakan bagian tuturan yang mengimplikasikannya hubungan kedua 

proposisi itu bukan merupakan konsekuensi mutlak (necessary consecuence). 

Dalam kalimat berikut merupakan adanya proposisi yang diimplikasikan. 

(1) “udah lama neh kita gak ke Java Mall”? 
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(2) “belum ada pameran”. 

 Tuturan (1) bukan merupakan bagian dari tuturan (2).  Tuturan (1) muncul 

akibat inferensi yang didasari oleh latar belakang pengetahuan penutur (2) tentang 

mereka yang biasa ke sebuah tempat yang dimaksud jika ada pameran saja, karena 

ditempat tersebut biasa diadakan pameran barang-barang elektronik.  Jadi, penutur 

(1) mengimplikasikan bahwa menanyakan apakah pameran tersebut telah dibuka 

kembali. 

 Maksud dari sesuatu yang diucapkan itulah yang disebut oleh Grice 

dengan implicatum (apa yang diimplikasikan) dan gejala itu disebut implicature 

(implikatur).  Konsep implikatur ini dipakai untuk menerangkan perbedaan yang 

sering terdapat antara “apa yang diucapkan” dengan “apa yang diimplikasikan” ( 

Nababan, 1987 : 28).  Implikatur percakapan ini dipakai untuk menerangkan 

makna implisit dibalik “apa yang diucapkan” sebagai sesuatu yang 

diimplikasikan. 

Secara garis besar terdapat dua jenis implikatur.  Pertama adalah 

implikatur konvensional. Implikatur ini lebih menjelaskan pada apa yang yang 

diutarakan. Sedangkan yang kedua telah disebut pada paragraf sebelumnya yaitu 

implikatur percakapan. Implikatur percakapan lebih menekankan maksud lain dari 

apa yang dituturkan. Sebagai contoh perhatikan tuturan A terhadap B berikut : 

A : Besok saya akan mengadakan syukuran kelulusan anak saya. 

B : Saya ada acara besok. 

Secara konvensional percakapan di atas mempunyai maksud bahwa A 

memberikan informasi bahwa ia akan mengadakan acara syukuran anaknya yang 
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lulus dan B juga menginformasikan bahwa pada saat A mengadakan acara, B 

memiliki acara lain secara bersamaan. Namun, ternyata ada makna yang lebih 

jauh dari percakapan di atas dan ini dapat dijelaskan melalui implikatur 

percakapan. Tuturan A kepada B sebenarnya tidak semata-mata sebagai informasi 

akan acara yang hendak ia lakukan, tetapi dibalik itu terdapat maksud lain, yaitu 

A bermaksud mengundang B untuk datang pada acara yang ia lakukan. 

Sedangkan jawaban B juga memiliki maksud yaitu menyatakan ketidaksanggupan 

B untuk menghadiri acara A. Hal ini dapat dikatakan sebagai ungkapan penolakan 

B terhadap undangan A dengan cara yang lebih halus dan tidak menyinggung 

perasaan A karena adanya alasan mengapa B tidak dapat memenuhi undangan A 

tersebut. 

Implikatur terkadang dikaburkan sebagai ilokusi dalam tindak tutur. 

Sebenarnya implikatur dan ilokusi serupa tapi tidak sama. Namun, tidak jarang 

pula bahwa implikatur itu juga merupakan ilokusi. Keduanya memang dapat 

dikatakan sebagai makna dibalik tuturan. 

Implikatur secara sederhana dapat diartikan sebagai makna tambahan yang 

disampaikan oleh penutur yang terkadang tidak terdapat dalam tuturan itu sendiri. 

Sebuah tuturan dapat mengimplikasikan proposisi yang bukan merupakan bagian 

dari tuturan tersebut. Proposisi yang diimplikasikan itulah yang oleh Grice disebut 

sebagai implikatur percakapan.  Di dalam ilmu bahasa pragmatik yang disebut 

pembicaraan tindak tutur disimpulkan adanya dua hal yang sangat mendasar, yaitu 

(1) adanya tuturan yang sifatnya langsung dan (2) adanya tuturan yang pada 

hakekatnya memang berciri tidak langsung.  Tingkat kelangsungan sebuah tuturan 
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dapat diukur berdasarkan besar kecilnya jarak tempuh.  Adapun yang dimaksud 

dengan jarak tempuh dalam hal ini adalah jarak antara titik ilokusi yang secara 

konseptual yang berada di dalam diri penutur, dengan titik tujuan ilokusi yang 

terdapat dalam diri mitra tuturnya.  Semakin jauh jarak tempuhnya, akan semakin 

tidak langsunglah tuturan itu.  Sebaliknya, semakin dekat jarak tempuhnya akan 

semakin langsunglah tuturan tersebut.  Dan dalam penelitian ini mengkaji tuturan 

yang tidak langsung karena objek dari penelitian ini adalah lirik lagu. 

 

2.2.5.1 Wujud Implikatur 

Fungsi pragmatis tersirat ysng diacu oleh maksud tuturan didalam 

pemakaiannya untuk berkomunikasi antar penutur di dalam suatu percakapan 

merupakan wujud implikatur percakapan (Rustono 2000:123).  Keseluruhan 

fungsi pragmatis sebagai jabaran dari hasil taksonomi Searle (1969) atas jenis 

tindak tutur dapat di kategorisasi ke dalam lima kategori, yaitu (1) menyatakan, 

melaporkan, menunjukkan, menyebutkan; (2) menyuruh, memohon, menuntut, 

menyarankan, menantang; (3) memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, 

mengeluh; (4) berjanji, bersumpah, mengancam; dan (5) memutuskan, 

membatalkan, melarang, mengizinkan, memberikan maaf.  Kelima kategori itu 

ditambah fungsi pragmatis lain yang dapat ditemukan sebagai akibat pelanggaran 

prinsip percakapan dapat menjadi implikatur percakapan jika kehadirannya 

tersirat di dalam suatu percakapan.  Berikut ini deskripsi singkat atas wujud 

implikatur percakapan. 
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2.2.5.1.1 Menyatakan, Melaporkan, Menunjukkan, Menyebutkan 

Implikatur percakapan menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan 

menyebutkan adalah fungsi pragmatis tersirat yang diacu oleh suatu tuturan 

dengan maksud menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan menyebutkan 

sesuatu (Rustono 2000:123).  Sebagai implikatur percakapan, maksud tuturan itu 

tidak diungkapkan secara eksplisit namun diekspresikan secara implisit.  

Ungkapan implisit yang mencakupi menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan 

menyebutkan itu terealisasi di dalam tuturan yang dinyatakan secara eksplisit 

dengan fungsi pragmatis tertentu. 

Implikatur menyatakan terkandung dalam penggalan wacana di bawah ini. 

(1) KONTEKS  : PADA SUATU WAKTU PRAPTO DAN JOS      

BERCAKAP-CAKAP TENTANG SESUATU.  DI DALAM 

PERCAKAPANNYA ITU PRAPTO INGIN MENGUJI KEMAHIRAN 

JOS DALAM BERBAHASA ASING. 

 PRAPTO  :  Jos, gini Jos, kamu saya lihat dari luar negeri. 

 JOS  :  Kenapa? 

 PRAPTO  : Pinter, pinter ngomong bahasa, bahasa Belanda, 

atau bahasa Inggris bisa? 

 JOS  : Itu makanan saya sehari-hari. 

(Sumber : Rustono 2000 : 124) 

 Tuturan Jos dalam penggalan wacana (1), “Itu makanan saya sehari-

hari” merupaka tuturan representatif.  Tuturan itu mngandung implikatur 

percakapan sebagai akibat terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama bidal 

kualitas, yaitu menyatakan sesuatu yang tidak ada buktinya.  Implikatur 

menyatakan itu memberikan kontribusi terhadap kelucuan tuturan Jos. 

Implikatur melaporkan terkandung dalam penggalan wacana di bawah ini. 

(2) KONTEKS :  SUSI SEDANG MENYAMPAIKAN LAPORAN 

KEPADA KEDUA ORANG TUANYA , JUJUK DAN TARZAN 

BAHWA DIRINYA DIGODA OLEH MAMIK DAN BETET KETIKA 
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BERBELANJA DI PASAR SWALAYAN. 

JUJUK  : Polo, kamu itu gitu to. 

SUSI          : Ini Pak, ini tadi kan kita belanja ke supermarket.  Ini dua 

ondel-ondel ini godain kita terus.  Ngejar-ngejar, 

megang-megang! 

TARZAN      : Brontak, banyak kalau kamu nggak mampu berbuat sesuatu 

kamu minta tolong, berteriak ... 

(Sumber: Rustono 2000:125) 

Tuturan Susi dalam penggalan wacana (2) “Ini dua ondel-ondel ini 

godain kita terus” termasuk tuturan representatif.  Tuturan tersebut mengandung 

implikatur percakapan akibat pelanggaran prinsip kerja sama bidal kualitas.  

Implikatur yang dikandung dalam tuturan tersebut adalah melaporkan dan 

berfungsi sebagai penunjang humor.  Alasannya adalah bahwa tindakan 

melaporkan yang tersirat itu berlebih-lebihan; lebih-lebih tuturan yang 

berimplikatur itu berisi kata-kata yang kurang pada tempatnya. 

Implikatur menunjukkan terkandung dalam penggalan wacana berikut ini. 

(3) KONTEKS : DUA PEMBANTU DI RUMAH PEGI, TIMBUL DAN    

NURBUAT, SEDANG TERLIBAT PERDEBATAN TENTANG 

BAHASA BANYUMAS YANG KONYOL. 

NURBUAT : Coba tak tanya. 

TIMBUL : Oke. 

NURBUAT : Mbul? 

TIMBUL : Apa? 

NURBUAT : Bapakmu ana? 

TIMBUL : Ana. 

NURBUAT : Ibumu? 

TIMBUL : Ana. 

NURBUAT : Pamanmu? 

TIMBUL : Ana. 

NURBUAT : Bibimu? 

TIMBUL : Ana. 

NURBUAT : Putumu? 

TIMBUL : Ana. 

NURBUAT : Lha anak semua.  Semua anak, kan? Ya kan? 

(Sumber: Rustono 2000 126-127) 

Tuturan Nurbuat dalam penggalan wacana (3) adalah tuturan direktif 
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karena dimaksudkan penuturnya agar mitra tuturnya melakukan tindakan 

menjawab pertanyaan itu.  Tuturan itu mengandung implikatur percakapan yaitu 

menunjukkan.  Implikatur itu timbul karena pelanggaran prinsip kerja sama bidal 

kualitas. 

Implikatur menyebutkan terkandung di dalam penggalan wacana humor 

berikut ini. 

(4) KONTEKS : PADA SUATU KETIKA PRAPTO BERKUNJUNG KE 

RUMAH MEMET.  KARENA TIDAK MEMAKAI KACAMATA, 

MEMET TIDAK LEKAS MENGENALI TEMANNYA ITU. 

PRAPTO : Duduk yang baik! 

MEMET : Sakit mata, ya?tolong dong, he siapa namanya? 

PRAPTO : Sapi. 

MEMET : Siapa? 

PRAPTO : Sapi.  Nama saya Prapto. 

(Sumber: Rustono 2000:128) 

Tuturan Prapto, “Sapi” didalam penggalan wacana (4) mengandung 

implikatur percakapan karena melanggar prinsip kerja sama bidal kualitas.  

Implikatur yang dikandung tuturan itu adalah menyebutkan dan memiliki fungsi 

sebagai penunjang humor.  Alasannya adalah bahwa tindakan menyebutkan yang 

tersirat itu menunjukkan kemarahan; lebih-lebih tuturan yang berimplikatur itu 

diujarka dengan nada tinggi. 

 

2.2.5.1.2 Menyuruh, Memohan, Menuntut, Menyarankan, Menantang 

Tuturan dapat mengandung implikatur percakapan menyuruh, memohan, 

menuntut, menyarankan, dan menantang yang berupa fungsi pragmatis tersirat 

yang diacu oleh suatu tuturan di dalam percakapan dengan maksud menyuruh, 

memohan, menuntut, menyarankan, dan menantang mitra tuturnya (rustono 
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2000:129).  Sebagai implikatur percakapan, tindaka-tindakan itu tidak dinyatakan 

secara eksplisit, tetapi diekspresi secara implisit di dalam tindakan-tindakan yang 

dinyatakan secara eksplisit dengan fungsi pragmatis tertentu. 

Implikatur percakapan menyuruh terkandung dalam penggalan wacana di 

bawah ini. 

(5) KONTEKS : KETIKA KAFETARIA PRINGGONDANI DIBUKA 

PARA PEGAWAINYA SIBUK, AKAN TETAPI, MIING MALAH 

BERLATIH MENDALANG.  HAL ITU MENJADIKAN IPEH, 

KARYAWAN LAIN, KESAL. 

MIING : Bumi gonjang-ganjing, langit kelab-kelab.  Ka ... ton  

bagaskara.  Gunung Jati ada di Cirebon.  Gunung 

Sahadiraka jalannya.  Artinya, artinya Cirebon jauh? 

Gunung Sahari deket kali, ye? Aku ngidung, bangga atas 

diriku sendiri walaupun ngaco, tapi nggak apa-apa 

mumpung tamum sepi, kagak ada orang. 

IPEH : Adu abang, lainnya asyik-asyikan kerja lu malah 

nyanyi. 

MIING : Malah nyanyi! Mana, kagak.  Mana, kagak nyanyi. 

(Sumber: Rustono 2000:130) 

Tuturan Ipeh dalam penggalan wacana (2) “Adu abang, lainnya asyik 

asyikan kerja lu malah nyanyi” mengandung implikatur percakapan sebagai 

akibat pelanggaran prinsip kerja sama bidal kualitas.  Implikatur percakapan yang 

dikandung tuturan Ipeh itu adalah menyuruh, yaitu menyuruh Miing, mitra 

tuturnya untuk bekerja.  Adanya implikatur menyuruh itu justru menyebabkan 

tuturan Ipeh itu menunjang kelucuan.  Implikatur itu berfungsi menunjang humor 

karena mengejutkan mitra tuturnya.  Miing terkejut karena Ipeh justru 

menyuruhnya bekerja bukan memuji kehebatannya mendalang. 

Implikatur memohon terkandung dalam penggalan wacana berikut ini. 

(6) KONTEKS : MENJELANG KEDATANGAN AYAHNYA, POLO 

MINTA TOLONG KEPADA TIMBUL AGAR MENCARI WANITA 

UNTUK MENJADI PENDAMPINGNYA.  TIMBUL MENCOBA 
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MENANYAKAN UPAH ATAS JASA YANG AKAN 

DILAKUKANNYA ITU. 

POLO : Ya, jangan sampai no! Kamu kan tahu aturannya orang 

datang dari Solo terus langsung naik pesawat. 

TIMBUL : Tapi, ya? 

POLO : Aku sudah akan berangkat. 

TIMBUL : Ndak dikasih duit? 

(Sumber: Rustono 2000:131) 

Tuturan Timbul, “Ndak dikasih duit?” dalam penggalan wacana (6) 

mengandung implikatur percakapan akibat pelanggaran prinsip keja sama bidal 

cara.  Implikatur yang dikandung tuturan itu adalah memohon dan berfungsi 

sebagai penunjang humor.  Alasannya adalah bahwa tindakan memohon atau 

meminta uang yang tersirat itu kekanak-kanakan. 

Implikatur menuntut terkandung di dalam penggalan wacana humor 

berikut ini. 

(7) KONTEKS : KEDATANGAN PRAPTO DI RUMAH PACARNYA, 

SUSI, DISERTAI DENGAN PERUBAHAN SIKAP.  HAL ITU 

MENGEJUTKAN SUSI. 

SUSI  : Prap, kok kamu nggak cium keningku Prap? 

PRAPTO : Cium, dikira aku bebek apa? 

SUSI  : Prapto nggak biasanya deh kaya gini. 

(Sumber: Rustono 2000:132) 

Tuturan Susi di dalam penggalan wacana (7), “Prap, kok kamu nggak 

cium keningku Prap?” mengandung implikatur percakapan yaitu menuntut 

Prapto untuk mencium keningnya.  Implikatur itu timbul akibat pelanggaran 

prinsip kerja sama bidal cara.  Adanya implikatur menuntut itu menunjang humor.  

Implikatur itu terasa berlebihan meskipun di dalam kondisi wajar tuntutan itu 

justru menyenangkan orang yang dituntutnya, Prapto. 

Implikatur menyarankan terkandung di dalam penggalan wacana humor 

berikut ini. 



 

 

39 

(8) KONTEKS : GOGON DATANG KE RUMAH DUKUN ASMUNI 

HENDAK MINTA TOLONG AGAR IA DAPAT BERCERAI DARI 

ISTRINYA. 

GOGON : Ya, padahal istri saya cakep, supaya cerai bagaimana? 

ASMUNI : Perbuatan cerai itu sebetulnya juga diridhoi sama 

Tuhan, tapi paling dibenci Allah. 
(Sumber: Rustono 2000: 133) 

Tutura Asmuni, : “perbuatan cerai itu sebetulnya juga diridhoi sama 

Tuhan, tapi paling dibenci Allah” mengandung implikatur percakapan yang 

timbul sebagai akibat pelanggaran prinsip kerja sama bidal cara.  Implikatur yang 

dikandung tuturan itu adalah menyarankan, yaitu menyarankan agar Gogon tidak 

bercerai dari istrinya.  Implikatur itu berfungsi sebagai penunjang humor.  

Alasannya bahwa tindakan Asmuni menyarankan secara tersirat itu mengejutkan 

mitra tuturnya, Gogon.  Padahal Gogon amat berharap Asmuni dapat 

menolongnya agar dapat bercerai dari istrinya. 

Implikatur menantang terkandung di dalam penggalan wacana humor 

berikut ini. 

(9) KONTEKS : EKO DAN YETI (SUAMI ISTRI) DATANG KE 

RUMAH DUKUN ASMUNI DENGAN MEMBAWA TUKANG 

PUKUL.  DUKUN ASMUNI MELIHAT GELAGAT AKAN 

TERJADINYA MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP TARZAN 

(YANG SUKA MENGGANGGU YETI) YANG JUGA BERADA DI 

RUMAHNYA. 

YETI  : Oh, Emabha berani sama tukang pukul saya? 

ASMUNI : E, lho? 

EKO  : Apa itu? 

YETI  : Apa itu? 

EKO  : Jurus apa itu? 

ASMUNI : Sudah sini!  Sana panggil tukang pukulmu, suruh 

lawan saya! 

YETI  : Berani Embah sama tukang pukulku? 

(Sumber: Rustono 2000: 133) 

Tuturan Asmuni dalam penggalan wacana humor (9), “ Sudah sini!  Sana 
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panggil tukang pukulmu, suruh lawan saya!” mengandung implikatur 

percakapan sebagai akibat melanggar prinsip kerja sama bidal cara.  Implikatur 

percakapan yang dikandung tuturan itu adalah menantang, yaitu menantang 

tukang pukul Yeti.  Implikatur itu berfungsi menunjang kelucuan tuturan Asmuni 

di dalam penggalan wacana itu karena mengejutkan mitra tuturnya. 

 

2.2.5.1.3 Memuji, Berterima kasih, Mengkritik, Mengeluh 

Implikatur percakapan memuji, berterima kasih, mengkritik, dan mengeluh 

adalah fungsi pragmatis tersirat yang diacu oleh suatu tuturan dengan maksud 

memuji, berterima kasih, mengkritik, dan mengeluh (Rustono 2000:136).  Sebagai 

implikatur percakapan, tindakan –tindakan itu tidak dinyatakan secara eksplisit, 

tetapi diekspresi secara implisit. 

Implikatur memuji terkandung dalam penggalan wacana berikut ini. 

(10) KONTEKS : DUKUN ASMUNI DAPAT MENYEBUT NAMA 

ORANG YANG BARU DIKENALNYA.  HAL ITU 

MEMBUAT HERAN ORANG-ORANG YANG 

HENDAK MINTA PERTOLONGAN KEPADANYA. 

ASMUNI : Ini Bu Mia? 

NURBUAT : He, eh. 

ASMUNI : Kalau ini, ... Bambang Gentolet. 

BAMBANG : Kok, Eyang tahu? Kok, Eyang tahu? 

ASMUNI : He ... eh.  Ini Bu Mia, ini Bambang Gentolet ... dan 

yang baru datang ini, kalau tidak salah Gogon Margono. 

(Sumber: Rustono 2000:136) 

Tuturan Bambang di dalam penggalan wacana (10) “Kok, Eyang tahu? 

Kok, Eyang tahu?” mengandung implikatur percakapan karena melanggar 

prinsip kerja sama bidal cara.  Implikatur percakapan yang dikandung tuturan 

Bambang itu adalah memuji, yaitu memuji kehebatan Asmuni (Eyang Dukun) 
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yang dapat mengetahui nama-nama orang yang baru dikenalnya.  Implikatur 

memuji itu menunjang kelucuan tuturan Bambang karena menunjukkan keheranan 

Bambang.  Situasi tutur yang mendukung kelucuan tuturan itu adalah bahwa 

nama-nama orang yang baru dikenalnya itu tidak lain teman-teman Asmuni dalam 

kelompok lawak Srimulat. 

Implikatur berterima kasih terkandung di dalam penggalan wacan humor 

berikut ini. 

(11) KONTEKS : KEDUA PEMBANTU TARZAN, POLO DAN 

BASUKI, KEDAPATAN SEDANG 

MEMPERGUNJINGKANNYA.  PERISTIWA ITU 

MEMBUAT TARZAN BERSIKAP LAIN DARI 

BIASANYA. 

TARZAN : Beritamu kok menggembirakan.  Saya bangga punya 

pembantu seperti kamu.  Kalau itu tidak mimpi kamu 

berarti beneran.  Ah, alangkah bahagianya di rumah ini 

termasuk ada pemberani seperti kamu.  Dengan 

keberanianmu aku akan memberi hadiah sama kamu. 
(Sumber: Rustono 2000:138) 

Tuturan Tarzan, “Dengan keberanianmu aku akan memberi hadiah 

sama kamu” dalam penggalan wacana (11) mengandung implikatur berterima 

kasih sebagai akibat pelanggaran prinsip kerja sama bidal cara.  Implikatur itu 

berfungsi sebagai penunjang humor.  Alasannya adalah bahwa tindakan berterima 

kasih yang tersirat itu sebenarnya membombong. 

Implikatur mengkritik terkandung di dalam penggalan wacana humor 

berikut ini. 

(12) KONTEKS : PARTO YANG HENDAK BERKEMAH 

KETIKA TERJADI BENCANA ALAM 

MENDAPAT HAMBATAN DARI EKO.  

PERDEBATAN DIANTARA KEDUANYA 

PUN TERJADI. 

EKO : Katanya anak-anak Jakarta sering ribut? 
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PARTO : Kata siapa? 

EKO : Lha, saya baca koran. 

PARTO : Percaya koran atau sama kejadian? 

EKO : Lha yang bener yang mana? 

(Sumber: Rustono 2000: 139) 

Tuturan Parto di dalam penggalan wacana (12), “Percaya koran atau 

sama kejadian?” mengandung implikatur percakapan yang tmbul sebagai akibat 

pelanggaran prinsip kerja sama bidal cara.  Implikatur tuturan itu adalah 

mengkritik, yang ditujukan kepada Eko (juga pada pihak lain) yang lebih 

mempercayai koran daripada kejadian yang sesungguhnya.  Implikatur mengkritik 

itu telah menunjang kelucuan tuturan Parto karena menyinggung perasaan Eko, 

mitra tuturnya. 

Implikatur mengeluh terkandung di alam penggalan wacana humor berikut 

ini. 

(13) KONTEKS  : KETIKA PARTO YANG AKAN 

MENONTON BERSAMA PACARNYA 

TERLALU LAMA PARKIR, PACARNYA 

KESAL.  PERDEBATAN PUN TERJADI. 

 PARTO : Gue tungguin di tempat parkir, lu.  Muter-

muter gue, tak goletin. 

 GADIS : Kelamaan! 

 PARTO : Ya aku kan parkirnya ndingin. 

 GADIS : Sampai jamuran gue nungguinnya. 

(sumber: Rustono 2000: 140) 

Tuturan tokoh gadis (pacar Parto), “Sampai jamuran gue nungguinnya” 

mengandung implikatur percakapan karena melanggar prinsip kerja sama bidal 

kualitas.  Implikatur yang dikandung tuturan itu adalah mengeluh, yaitu mengeluh 

atas terlalu lamanya Parto memarkir kendaraan.  Implikatur itu berfungsi 

menunjang humor.  Alasannya adalah bahwa tindakan mengeluh secara tersirat itu 

membuat salah paham Parto, mitra tuturnya, karena Parto juga ternyata telah lama 
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pula menunggunya di tempat lain. 

 

2.2.5.1.4 Berjanji, Bersumpah, Mengancam 

Di dalam suatu peristiwa tutur percakapan, tuturan dapat 

mngandungimplikatur percakapan berjanji, bersumpah, dan mengancam yang 

berupa fungsi pragmatis tersirat yang diacu oleh suatu tuturan dengan maksud 

berjanji, bersumpah, dan mengancam (Rustono 2000: 141).  Sebagai implikatur 

percakapan, tindakan itu tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi diekspresi secara 

implisit di dalam sejumlah tuturan dengan fungsi pragmatis tertentu. 

Implikatur percakapan berjanji terkandung di dalam penggalan wacana 

berikut ini. 

(14) KONTEKS : KARENA TIMBUL MENYENANGI ANAK 

MAJIKANNYA, PEGI, NURBUAT 

MENGINGATKANNYA.  KEDUA PEMBANTU 

ITU PUN BERDEBAT. 

NURBUAT : Kamu jangan gitu, Mbul.  Memalukan lho, Mbul? 

TIMBUL : Kalau saya dapat Jeng Pegi, kamu ndak jadi 

pelayan. 

(Rustono 2000: 142) 

Tuturan Timbul dalam penggalan wacana (14), “Kalau saya dapat Jeng 

Pegi, kamu ndak jadi pelayan” mengandung implikatur percakapan karena 

melanggar prinsip kerja sama bidal cara.  Implikatur yang dikandung tuturan 

Timbul adalah berjanji, yaitu timbul berjanji kepada Nurbuat bahwa jika dirinya 

mendapatkan Pegi, Nurbuat tidak akan jadi pelayan lagi.  Implikatur berjanji itu 

mendukung kelucuan karena berlebihan.  Di balik itu, situasi tutur yang 

mendukung tuturan itu adalah bahwa kedua pelakupercakapan itu sama-sama 

pelayan. 
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Implikatur percakapan bersumpah terkandung di dalam penggalan wacana 

berikut. 

(14) KONTEKS : TIMBUL MENGHADAPI PARA PENAGIHNYA 

DENGAN JANJI-JANJI.  MESKIPUN 

DEMIKIAN MEREKA TIDAK PERCAYA 

BEGITU SAJA.  UNTUK ITU TIMBUL 

MEMBERIKAN KETEGASAN. 

TESI : Pakai duit? Sumpah? 

TIMBUL : Sumpah! 

TESI : Sekarang sumpah sama aku. 

TIMBUL : Saya putra putri Indonesia e... 

YETTY : Keliru, Mas! 

TIMBUL : Lha, iku sumpah.  Sumpah Pemuda.  Pokoknya 

besok Mbak Tesi, Bu Jujuk, dan Mas Prapto 

datang lunas. 
POLO : Saya ikut bertanggungjawab. 

(Sumber: Rustono 2000: 143) 

Tuturan Timbul, “Pokoknya besok Mbak Tesi, Bu Jujuk, dan Mas 

Prapto datang lunas” mengandung implikatur tuturan sebagai akibat 

pelanggaran prinsip kerja sama bidal cara.  Implikatur yang dikandung turturan itu 

adalah bersumpah yang tersirat itu, sebenarnya mustahil terlaksana mengingat 

kondisi perdagangan Timbul yang hancur. 

Implikatur percakapan mengancam terkandung di dalam penggalan 

wacana berikut ini. 

(15) KONTEKS : JOJON KEWALAHAN MEGHADAPI BEKAS 

KEKASIHNYA, LILI, YANG TERUS MINTA 

DINIKAH.  UNTUK MEREDAM DESAKAN 

ITU, IA MENGUMPAT. 

LILI : Eh eh Kang nanti datang, ya! Ntar undangannya 

yang bsgus, kaya kupu-kupu. 

JOJON : Li, Li, sedang apa? 

LILI : Abang jangan lupa nyiurnya!Daun melambai dan 

daun ketupat. 

JOJON : E perempuan, kamu udah pernah dicekek 

belum sih?  Kok susah amat diaturnya. 

(Sumber: Rustono 2000: 144-145) 
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Tuturan Jojon dalam penggalan wacana (15), “E perempuan, kamu udah 

pernah dicekek belum sih?” mengandung implikatur percakapan karena 

melanggar prinsip kerja sama bidal cara.  Implikatur yang terkandung adalah 

mengancam.  Implikatur tersebut juga berfungsi menunjang humor.  Alasannya 

adalah tuturan Jojon itu terkesan berlebih-lebihan dan semena-mena. 

 

2.2.5.1.5 Memutuskan, Membatalkan, Melarang, Mengizinkan, 

Memberikan maaf 

Implikatur percakapan  memutuskan, membatalkan, melarang, 

mengizinkan, dan memberikan maaf adalah implikasi pragmatis tersirat yang 

diacu oleh suatu tuturan dengan maksud memutuskan, membatalkan, melarang, 

mengizinkan, dan memberikan maaf  (Rustono 2000: 146).  Sebagai implikatur 

percakapan, tindakan itu tidak dituturkan, tetapi dinyatakan secara implisit di 

dalam tindakan yang dinyatakan secara eksplisit dengan fungsi pragmatis tertentu. 

Implikatur percakapan memutuskan terkandung di dalam penggalan 

wacana berikut ini. 

(16) KONTEKS : KEINGINAN TARZAN UNTUK 

MEMPERSUNTING NUNUNG, GADIS DESA, 

MENDAPAT TANTANGAN DARI KEDUA 

ISTRINYA, SUSI DAN MURTI.  PERDEBATAN 

PUN TAK TERELAKKAN. 

MURTI : Gini lho Mas.  Kalau musti di madu saya nggak 

apa-apa.  Tapi jangan yang itu!itu nggak level! 

SUSI : Wanita itu untuk memperbaiki keturuna.  Ya, kan? 

NUNUNG : Kurang ajar. 

TARZAN : Oke Sus, jadi kalau kamu nggak setuju, boleh 

kamu tinggalkan rumah ini.  Urusan lain 

dibicarakan besok. 

(Sumber: Rustono 2000: 146) 
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Tuturan Tarzan, “Oke Sus, jadi kalau kamu nggak setuju, boleh kamu 

tinggalkan rumah ini” mengandung implikatur percakapan memutuskan sebagai 

pelanggaran prinsip kerja sama bidal cara.  Implikatur itu menunjang kelucuan 

tuturan itu karena terasa terlalu terburu-buru.  Hanya karena ada gadis desa yang 

datang, istri diputus begitu saja lalu diusir secara halus agar meninggalkan rumah 

tempat tinggalnya. 

 Implikatur percakapan membatalkan terkandung di dalam penggalan 

wacana berikut ini. 

(17) KONTEKS : AKRI, PETUGAS KEBERSIHAN DISEBUAH 

GEDUNG BIOSKOP MENARUH HATI KEPADA 

KARYAWAN BAGIAN KARCIS.  SUATU HAL 

MENJADI KENDALA CINTANYA ITU. 

 AKRI            : Hallo, saya sebetulnya sudah lama lho menaruh 

perhatian sama kamu.  Cuman karena sepertinya jarak 

memisahkan kita.  Hah, bisa diangkat, jangan terlalu menantang ah! 

Rasanya belum apa-apa sudah terasa rindu. 

(Sumber: Rustono 2000: 147-148) 

Tuturan Akri dalam penggalan wacana (17), “Cuman karena sepertinya 

jarak memisahkan kita” mengandung implikatur percakapan akibat melanggar 

prinsip kerja sama bidal cara. Implikatur yang dikandung tuturan itu adalah 

membatalkan dan berfungsi sebagai penunjang humor.  Alasannya adalah 

tindakan membatalkan yang dilakukan secara tersirat itu terkesan pelakunya 

mudah putus asa. 

Implikatur percakapan melarang terkandung di dalam penggalan wacana 

berikut ini. 

(18) KONTEKS : SUATU KETIKA KIRUN KEDATANGAN 

TAMU SEORANG BAPAK YANG MENGAKU 

ORANG TUANYA. IA MARAH KARENANYA. 

TAMU : Waduh, kamu sudah kaya.  Lama enggak ketemu 
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dengan Bapak.  Sudah beda, Run. 

KIRUN : Siapa yang suruh duduk di atas? 

(Sumber: Rustono 2000: 149) 

Tuturan Kirun dalam penggalan wacana (5), “Siapa yang suruh duduk di 

atas?” mengandung implikatur percakapan karena melanggar prinsip kerja sama 

bidal cara.  Implikatur yang dikandung oleh tuturan Kirun itu adalah melarang, 

yaitu melarang tamunya duduk di kursinya.  Implikatur itu berfungsi sebagai 

penunjang humor karena tidak lazim tuan rumah adalah seorang bapak yang 

mengaku ayahnya. 

Implikatur percakapan mengizinkan terkandung di dalam penggalan 

wacana berikut ini. 

(19) KONTEKS : MUNCULNYA DUA WANITA YANG 

HENDAK DIPERKENALKAN KEPADA 

AYAHNYA, MEMBUAT POLO BINGUNG.  IA 

MINTA MAAF ATAS KEJADIAN YANG TIDAK 

TERDUGA ITU. 

POLO : Rama, maafkan Polo, Rama! 

TARZAN : Memang!  Kalau memang Polo menghendaki 

punya istri dua , Bapak mungkin tidak melarang 

asalkan Polo adil. 
(Sumber: Rustono 2000: 150) 

Tuturan Tarzan , “Kalau memang Polo menghendaki punya istri dua , 

Bapak mungkin tidak melarang asalkan Polo adil” dalam penggalan wacana 

(19) mengandung implikatur percakapan.  Implikatur yang timbul akibat 

pelanggaran prinsip kerja sama bidal cara itu adalah mengizinkan, yaitu 

mengizinkan Polo beristri dua.  Implikatur itu berfungsi menunjang kelucuan.  

Alasannya adalah bahwa tindakan Tarzan mengizinkan secara tersirat itu membuat 

Polo, mitra tuturnya, ketakutan karena memang hal itu tidak dikehendakinya, 

lebih-lebih satu dari dua calon istrinya itu wanita tapi laki-laki. 
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Implikatur memberikan maaf  terkandung di dalam penggalan wacana 

humor berikut ini. 

(20) KONTEKS : PERDEBATAN ANTARA TARZAN DAN 

KEDUA ISTRINYA TERJADI AKIBAT TARZAN 

HENDAK MENIKAH LAGI.  KARENA SUATU 

HAL, SEORANG ISTRINYA (MURTI) 

TERPAKSA MENGUBAH SIKAP. 

MURTI : Lho, gitu ya Mas, tega ya, Mas. 

SUSI : Lho, kok tega.  Habis manis sepah dibuang. 

TARZAN : Makanya jadi wanita yang nrima ing pandum. 

SUSI :Gimana, saya sudah sabar.  Istri sudah punya dua.  

Sekarang mau istri lagi, emang saya nggak sabar 

nih, Mas? 

MURTI : Gini lho, Mas.  Kalau musti dimadu saya nggak 

apa-apa.  Tapi jangan yang itu!Itu nggak level! 

(Sumber: Rustono 2000: 151) 

Tuturan Murti di dalam penggalan wacana (20), “Kalau musti dimadu saya 

nggak apa-apa” mengandung implikatur percakapan sebagai akibat pelanggaran 

prinsip kerja sama bidal cara.  Implikatur percakapan yang dikandung tuturan itu 

adalah memberikan maaf, yaitu memberikan maaf kepada Tarzan seandainya 

dirinya dimadu.  Implikatur itu ternyata berfungsi menunjang humor karena 

tindakan terselubung itu tak terduga mitra tuturnya, lebih-lebih calon madunya itu 

wanita desa yang tidak pantas dijadikan istri baru bagi Tarzan.  Selain itu, 

lazimnya si istri lebih baik memilih bercerai daripada dimadu. 

 

2.2.6 Lirik Lagu 

Berbicara mengenai lagu, tidak terlepas dengan apa yang disebut lirik.  

Karena lirik merupakan bagian yang tertulis dari sebuah lagu.  Dan lagu 

merupakan sebuah karya sastra.  Hal ini diperkuat dengan pendapat Tambajong 

(1992: 335), bahwa lirik merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagian berpikir 
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tertib sastra.  Dengan demikian, lirik dan lagu merupakan dua komponen yang 

berbeda tetapi sulit dipisahkan jika telah dipadukan menjadi satu.   

Menurut penelitian syair adalah kata-kata yang terdapat pada lagu.  

Dengan demikian syair berarti lirik dalam lagu.  Menurut Soeharto (dalam 

Rahayu, 2003 : 19) lirik lagu adalah sarana informasi dan edukasi bagi negara dan 

masyarakat.  Sebagai sarana informasi, lirik lagu dapat membawakan suara 

pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, dan lembaga dalam masyarakat.  

Sebagai sarana edukasi, lirik lagu dapat mendidik pribadi seseorang sehingga 

berpengaruh pada perubahan sikap sebagai anggota sosial.  Dengan penyajian 

yang baik lirik lagu dapat menjadi sasaran terhalus untuk menyentuh perasaan 

seseorang sehingga terasa sampai ke lubuk hati yang terdalam. 

Pikiran dan perasaan yang dituangkan oleh pengarang dalam lirik lagu 

dapat memberikan hiburan karena ungkapan estetik yang dipilihnya, sehingga 

pendengar akan tergugah untuk memahami isi lagu.  Selain itu, melalui lirik lagu 

yang diciptakan diharapkan pendengar dapat merasakan kepuasan dan 

kebahagiaan.  Melalui makna yang terkandung dalam lirik lagu yang tertuang 

dalam isinya, dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat sebagai media 

kontrol sosial. 

Mengutip pendapat Raharjo (1990: 72) lagu mengandung dua makna yaitu 

(1) lagu yang sedang disenangi masyarakat tertentu, (2) jenis lagu yang 

dinyanyikan kepada pendengar dengan mengutamakan teknik penyajian dan 

kebebasan dalam menggunakan ritme maupun jenis instrumen.  Slank dengan 

segala potensi yang dimilikinya membuat lagu sesuai pada saat atau ketika 
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perhatian masyarakat Indonesia tertuju pada politik yaitu masa peralihan 

kekuasaan.  Dalam album tersebut dikemas atau dengan penyajian dengan 

instrumen yang baik, tidak hanya jenis musik rock saja, namun ada juga jenis 

musik blues yaitu jenis musik yang disenangi oleh semua kalangan termasuk para 

politikus. 

Dari segi sarana penyampaian, lirik lagu merupakan wacana lisan karena 

disampaikan secara lisan.  Namun dalam penelitian ini, lirik lagu tersebut 

diwujudkan dalam bentuk tulisan karena untuk memudahkan penulis dalam 

menganalisis makna dari lirik lagu.  Berdasarkan segi pengemasan materi, lirik 

lagu merupakan media kontrol sosial politik, karena munculnya lagu album Mata 

Hati Reformasi dilatarbelakangi bertepatan dengan masa turunnya tahta Orde 

Baru, peristiwa sejarah Indonesia yang sangat penting.  Oleh karena itu, penulis 

tertarik pada lirik-lirik lagu Slank album ke delapan ini untuk diteliti pada 

implikasi-implikasi politisnya dan segi makna secara konseptual. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

teoretis dan pendekatan metodologis.  Pendekatan teoretis dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan semantik, yaitu suatu pendekatan terhadap teks atau 

wacana dalam menggali potensi makna tanda-tanda melalui proses interpretatif 

(hermeneutik).  Hermeneutik merupakan proses penguraian dari isi dan makna 

yang tersembunyi atau terpendam (Palmer, 2003: 48). 

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif.  Pendekatan kualitatif ini 

digunakan karena data dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, tetapi 

berupa bentuk-bentuk verbal bahasa, yaitu berupa lirik-lirik lagu Slank album 

Mata Hati Reformasi.  Pendekatan kualitatif berupaya mengungkapkan sesuatu 

(termasuk lirik lagu) secara apa adanya sehingga paparan yang disalinkan seperti 

apa adanya (Sudaryanto, 1993: 62). 

Hermeneutik sebagai suatu metode diartikan sebagai cara menafsirkan 

simbol yang berupa teks atau lirik dan benda konkret untuk dicari arti dan 

maknanya (Sudarto, 1996: 85).  Menurut Friedich Ast (dalam Sudarto, 1996 : 85) 

tugas hermeneutik adalah membawa keluar makna internal dari suatu teks beserta 

isi situasi menurut zamannya.  Dalam hal ini objek yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah lirik lagu Slank album ke-delapan yang keluar pada tahun 1998.  Jadi, 
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apabila berkecimpung dengan interpretasi, dapat melihat sebuah teks baik dari 

aspek luar atau aspek dalamnya dengan maksud untuk memahami sampai pada 

makna yang terkandung didalamnya.  Untuk dapat menginterpretasikan 

hendaknya kita memahaminya.  Dengan demikian, dalam mengkaji makna dan 

implikatur pada lirik lagu Slank album Mata Hati Reformasi, dimana lirik lagu 

sebagai suatu objek penelitian, pemberian makna dan implikatur tersebut sesuai 

dengan cara pandang peneliti. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Herbert (dalam Koentjaraningrat, 1983 : 31) 

bahwa maksud penelitian deskriptif adalah semata-mata memberikan gambaran 

yang tepat dari suatu gejala atau lebih variabel terikat dalam suatu kelompok 

tertentu.  Pendekatan ini digunakan karena bertujuan untuk memaparkan 

implikatur politis yang terdapat dalam lirik lagu Slank. 

 

3.2 Data dan Sumber Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini adalah penggalan-penggalan lirik lagu Slank.  

Slank sendiri kelompok musik yang berasal dari Jakarta dan identik dengan lirik 

yang “nyleneh” atau mereka sebut sendiri dengan gaya bahasa Slenge‟an.  

Munculnya data merupakan buah adanya sumber data. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah lirik lagu Slank dalam album 

yang ke-delapan yaitu album Mata Hati Reformasi.  Pemilihan lirik lagu Slank 

pada album ke-delapan ini sebagai objek penelitian karena di dalam album 

tersebut terkandung makna dan implikasi-implikasi politis.  Hal ini sesuai dengan 



 

 

53 

latar belakang munculnya album tersebut yaitu pada tahun 1998, ketika Indonesia 

baru mengalami masa transisi reformasi pemerintahan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

simak.  Teknik simak dilakukan dengan menyimak lirik lagu yang terdapat pada 

sampul album disertai dengan teknik mendengarkan.  Dilakukannya teknik 

mendengarkan lagu adalah untuk mengetahui lirik secara pasti, apakah lirik yang 

dinyanyikan sama ataukah ada yang berbeda dengan naskah teks pada sampul 

album, baik tulisannya maupun tata urutan kalimat antar bait sebab kadang 

ditemukan lirik yang tidak sesuai dengan apa yang dinyanyikan meskipun masih 

dalam tataran kata dan frase.  Dengan teknik mendengakan ini memudahkan 

penulis untuk menganalisis implikasi dari lagu tersebut. 

Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan teknik catat.  Teknik 

catat dilakukan untuk mencatat lirik-lirik lagu dari dari sampul album ke dalam 

sebuah media yang disebut dengan kartu data.  Pada kartu data ini berupa no. urut 

data, isi lagu dan analisis.  Nomor urut lagu berdasarkan urutan lagu dalam 

sampul album.  Pencatatan dapat dilakukan secara langsung ketika teknik awal 

selesai (teknik simak) dan menggunakan alat tertentu (Sudaryanto, 1993: 135).  

Secara lengkap kartu data dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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LLS.01 

Judul Lagu :                                                    Analisis 

Data : Makna Konseptual : Implikatur : 

  

 

LLS : No. Lirik Lagu Slank 

 

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

padan.  Metode padan adalah pengandaian bahwa bahan yang diteliti memang 

sudah memiliki hubungan dengan hal-hal diluar bahasa yang bersangkutan, 

bagaimana pun sifat hubungan itu (Sudaryanto, 1993: 14).  Metode padan ini 

digunakan untuk meneliti atau menganalisis implikasi-implikasi yang terkandung 

dalam lirik lagu Slank album Mata Hati Reformasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Pilah Unsur Penentu 

(PUP) dengan daya pilah sebagai pembeda referen.  Untuk membagi satuan 

lingual kata menjadi berbagai jenis, perbedaan referen atau sosok teracu yang 

ditunjuk oleh kata itu harus diketahui lebih dahulu dan untuk mengetahui 

perbedaan referen itu, daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh setiap 

peneliti harus digunakan (Sudaryanto, 1993: 22).  Dengan menggunakan daya 

pilah itu, kata atau frasa dan kalimat yang terdapat dalam lirik lagu Slank dapat 

dikelompokkan berdasarkan jenis makna dan implikaturnya. 
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Langkah-langkah dalam kegiatan analisis yaitu sebagai berikut : 

1. Menyiapkan lagu album Mata Hati Reformasi yang akan dianalisis. 

2. Mendengarkan lagu album Mata Hati Reformasi tersebut. 

3. Mencatat lirik-lirik lagu album Mata Hati Reformasi. 

4. Menganalisis lirik-lirik lagu berdasarkan makna konseptual. 

5. Menganalisis lirik-lirik lagu berdasarkan implikatur politis. 

6. Menyimpulkan hasil analisis. 

 

3.5 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Penyajian hasil penelitian ini berisi paparan mengenai segala hal yang 

ditemukan dalam penelitian.  Menurut Sudaryanto (1993: 145) penyajian hasil 

penelitian itu dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu menggunakan metode 

formal dan metode informal.  Metode penyajian formal adalah perumusan dengan 

tanda atau lambang-lambang.  Metode penyajian informal adalah perumusan 

dengan kata-kata biasa, walaupun dengan terminologi yang teknis sifatnya. 

Dari kedua jenis metode tersebut, yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode informal.  Dengan menggunakan metode informal, penjelasan 

tentang kaidah lebih rinci dan terurai. 
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BAB IV 

MAKNA KONSEPTUAL DAN IMPLIKASI POLITIS 

 

Dalam bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian tentang makna-

makna konseptual dan implikasi politisnya yang terdapat pada lirik lagu Slank 

album Mata Hati Reformasi.  Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

makna konseptual dan kandungan implikasi politisnya. 

 

4.1  Makna Konseptual 

Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna 

yang sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas dari asosiasi atau 

hubungan apa pun.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengungkapkan yang 

dimaksud dengan konsep adalah rancangan; ide atau pengertian yang diabstrakkan 

dari peristiwa konkret; gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada 

di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.  

Dengan demikian, makna konseptual berarti rancangan atau ide yang digunakan 

oleh akal budi untuk memahami sesuatu sesuai dengan konsepnya.  Berikut 

konsep-konsep yang ada pada lirik lagu Slank album Mata Hati Reformasi. 

 

4.1.1 Makna Ketidakpastian 

 Pada penggalan lirik lagu berikut terdapat kandungan makna konsep 

ketidakpastian.  Makna ketidakpastian adalah makna tentang keadaan atau hal 

yang tak pasti.  
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...... 

Janji bukan tong kosong yang nyaring bunyinya 

Janji bersih-bersihan sampe bener-bener bersih 

 Janji mau buka-bukaan sampe telanjang  

 Janji mau ngentasin kemiskinan  

 Janji Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) nggak ada lagi 

( Data 01 ) 

Pada penggalan lirik lagu Slank yang berjudul Nagih di atas terkandung 

makna konseptual ketidakpastian atas janji-janji.  Berulang kali pengarang lagu 

menyebutkan janji-janji diantaranya adalah janji mengentaskan kemiskinan 

namun yang ada sebaliknya yaitu memberi pinjaman namun mengharapkan 

sesuatu.  Janji memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) namun surat sakti 

masih berlaku untuk kawan bisnisnya. Hal ini menunjukkan adanya janji-janji 

yang tidak ditepati atau tidak pasti adanya bukti yang nyata. 

 

4.1.2 Makna Ketidakbanggaan  

Pada penggalan lirik lagu berikut memiliki makna konsep yaitu makna 

ketidakbanggaan.  Makna ketidakbanggaan adalah makna perihal tidak bangga. 

             ...... 

Oh pacarku kamu kok kampungan 

Kau pacarku ketinggalan zaman 

Ngomongmu garing 

Kalo ngobrol nggak pernah nyambung 

Kau nggak tahu saat-saat ini 

Lihat-lihatlah ke kanan-kiri 

Reformasi sudah terjadi 

Gayamu ekstrim 

Tetep aja aku nggak bangga 

Malah bikin aku malu saja 

 ( Data 02 ) 
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Pada penggalan lirik lagu Slank yang berjudul Ketinggalan Zaman di atas 

terkandung makna ketidakbanggaan pengarang terhadap kekasihnya.   Lirik oh 

pacarku kamu kok kampungan, kau pacarku ketinggalan zaman menunjukkan 

bahwa pengarang menilai pacarnya bersikap kuno.   Lirik  ngomongmu garing 

bahwa pacarnya dinilai tidak paham jika diajak bicara.  Lirik kau nggak tahu saat-

saat ini, lihat-lihatlah ke kanan kiri, reformasi sudah terjadi menunjukkan bahwa 

pacarnya tidak tahu dengan keadaan sekitar, tak seperti yang diharapkan oleh 

pengarang. Lirik gayamu ekstrim, tetep aja aku nggak bangga yaitu berubahnya 

sikap kekasihnya itu justru dianggap berlebihan.  Padahal pengarang 

mengharapkan kekasihnya tersebut melihat apa yang terjadi yaitu mengikuti 

perkembangan zaman.  Lirik malah bikin aku malu saja hal ini membuat 

pengarang tak merasa bangga memiliki kekasih bahkan menganggapnya 

ketinggalan zaman atau kampungan. 

 

4.1.3 Makna Mendesak 

Pada penggalan lirik lagu berikut mengandung makna konseptual yaitu 

makna mendesak.  Makna mendesak adalah makna yang dimaksudkan untuk 

mendesak. 

..... 

Di mana mereka berada 

Gimana nasib mereka 

Lepas-lepasin, sebab-sebab sekalian jelasin 

Bebas-bebasin kalo memang di dalam bui 

Lepas-lepasin, bebas-bebasin, balik-balikin 

Walau cuma tubuh yang mati 

 ( Data 03 ) 
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Pada penggalan lirik lagu Slank yang berjudul Missing Person di atas 

mengandung makna konseptual yaitu makna mendesak atas orang-orang yang 

tiba-tiba menghilang secara misterius.  Pengarang menyebutnya dengan trend 

orang hilang atau musim orang menghilang dan setelah itu tak ada kabar 

beritanya.  Dalam lirik dimana mereka berada, gimana nasib mereka si penutur 

berusaha mendesak dengan bertanya tentang keadaan orang-orang yang hilang.  

Lirik  lepas-lepasin, sebab-sebab sekalian jelasin, bebas-bebasin kalo memang di 

dalam bui menunjukkan adanya desakan agar mereka yang berada dalam penjara 

dilepas dan dijelaskan mengapa hal itu bisa terjadi.  Lirik lepas-lepasin, bebas-

bebasin, balik-balikin walau cuma tubuh yang mati yaitu meminta dibebaskan 

mereka meskipun dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. 

 

4.1.4 Makna Memutuskan 

Pada penggalan lirik lagu berikut mengandung makna konseptual yaitu 

makna memutuskan.  Makna memutuskan adalah makna ysng dimaksudkan untuk 

memberikan suatu keputusan. 

......  

Apa perlu Indonesia kaya di Texas 

Orang bebas beli pistol buat jaga diri 

Untuk bela diri, mending tembak duluan 

Untuk bela diri, mending kamu kutembak 

 ( Data 04 ) 

 

Pada penggalan lirik lagu Slank yang berjudul Bela Diri di atas memiliki 

konsep makna memutuskan atau mengambil pilihan atas kejahatan yang semakin 

tinggi di Indonesia.  Dalam lirik apa perlu Indonesia kaya di Texas, orang bebas 
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beli pistol buat jaga diri tersirat konsep memutuskan untuk membeli dan memiliki 

senjata walau secara bebas seperti di Texas, Amerika karena merasa keamanan 

tidak ada lagi.  Lirik untuk bela diri, mending tembak duluan dan untuk bela diri, 

mending kamu kutembak yaitu daripada semua terlambat dirinya yang jadi korban 

muncullah sebuah keputusan untuk lebih dulu menembak. 

 

4.1.5 Makna Kritikan 

Pada penggalan lirik lagu berikut mengandung makna konseptual yaitu 

makna kritikan.  Makna kritikan adalah makna yang dimaksudkan untuk 

mengkritik. 

....... 

BBM naik nggak tanggung-tanggung 

Naik terus nggak pernah turun 

Naik melulu nggak mau turun  

Tutup mulut mata rakyat sengsara 

Yang duduk di atas nggak mau turun 

Udah paling tinggi pengin naik lagi  

Harusnya pensiun nggak mau diganti 

Besar pasak daripada tiang 

Ngutang melulu nggak bisa bayar 

( Data 05 ) 

Pada penggalan lirik lagu Slank yang berjudul Naik-naik ke Puncak 

Gunung di atas terkandung makna konseptual yaitu makna kritikan.  Dalam 

liriknya yaitu BBM naik nggak tanggung-tanggung, naik terus nggak pernah 

turun, naik melulu nggak mau turun, tutup mulut mata rakyat sengsara, yang 

duduk di atas nggak mau turun, udah paling tinggi pengin naik lagi, harusnya 

pensiun nggak mau diganti, besar pasak daripada tiang, ngutang melulu nggak 

bisa bayar pengarang lagu mengkritik atas beberapa persoalan ekonomi negeri ini 
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yaitu melambungnya harga-harga, mulai dari sembako sampai BBM.  Pemerintah 

yang tidak mau tahu rakyatnya, justru memikirkan diri sendiri yaitu mereka yang 

seharusnya masa jabatannya habis ingin terus naik lagi tanpa memikirkan keadaan 

rakyat. 

 

4.1.6 Makna Jatuh Cinta 

Pada penggalan lirik lagu berikut mengandung makna konseptual yaitu 

makna jatuh cinta.  Makna jatuh cinta adalah makna perihal seseorang yang 

tertarik terhadap lawan jenis. 

....... 

Kamu pilih yang mana  

Kita sahabat atau jadi kekasihmu (pacarmu) 

Love punya empat huruf 

Yang kuharap tulus dari dalam hatimu 

Cinta kamu cinta yang mana 

Cinta sahabat aku ingin lebih dari itu 

Love yang pernah terucap dari mulutmu 

Dan kuharap tulus dari dasar hatimu 

( Data 06 ) 

Pada penggalan lirik lagu Slank yang berjudul Love di atas mengandung 

makna konsep jatuh cinta yaitu dalam lirik kamu pilih yang mana kita sahabat 

atau jadi kekasihmu (pacarmu), love punya empat huruf yang kuharap tulus dari 

dalam hatimu, cinta kamu cinta yang mana cinta sahabat aku ingin lebih dari itu, 

love yang pernah terucap dari mulutmu dan kuharap tulus dari dasar hatimu 

pengarang mengutarakan isi hatinya terhadap pujaan hatinya.  Dia megartikan 

kata love itu bahwa cinta memiliki makna yang besar yaitu rasa cinta yang dia 

miliki kepadanya.  Bahkan dengan rasa cinta itu, dia menawarkan dua pilihan 
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kepada orang yang dicintai itu untuk jadi sahabat atau jadi pacarnya dan dia rela 

untuk jadi kedua-duanya.  Namun sebenarnya yang diinginkan lebih dari itu dan 

dia mengharapkan rasa yang tulus dari dasar hati yang dicintainya tersebut. 

 

4.1.7 Makna Kebimbangan 

Makna kebimbangan terkandung dalam penggalan lirik lagu yang berjudul 

aktor intelektual berikut ini.  Makna kebimbangan adalah makna perihal rasa 

bimbang. 

....... 

Apa yang ku lakukan 

Apa ini belum perlu 

Haruskah aku diam saja 

Siapa yang cari keuntungan didalam kesempitan 

Awas kita cuma ditunggangi intelektual yang ambisi 

Apa ini memang perlu harus aku lakukan 

Karna ini memang perlu aku terlalu emosi 

 ( Data 08 ) 

 

 

Pada penggalan lirik lagu Slank yang berjudul  Aktor Intelektual di atas 

mengandung makna konsep yaitu makna kebimbangan.  Pada lirik apa yang ku 

lakukan, apa ini belum perlu, haruskah aku diam saja, siapa yang cari 

keuntungan didalam kesempitan, awas kita cuma ditunggangi intelektual yang 

ambisi, apa ini memang perlu harus aku lakukan, karna ini memang perlu aku 

terlalu emosi tersirat konsep bahwa pengarang menyatakan rasa gelisah dan 

bimbangnya terhadap keadaan rakyat yang terjebak dengan melambungnya harga-

harga.  Cina yang menguasai perdagangan lokal membuat rakyat semakin terjepit 

yang memancing anarki dan revolusi.  Belum lagi para oknum pejabat yang 

melakukan tindak pidana korupsi.  Namun pengarang tak tahu apa yang harus 



 

 

63 

dilakukannya, hanya rasa ingin menangis dan emosi yang sebenarnya tidak bisa 

tahan untuk bergerak melakukan sesuatu.  Pengarang hanya dihinggapi rasa 

bimbang yang membelenggu. 

 

4.1.8 Makna Sindiran 

Pada penggalan lirik lagu berikut ini terkandung makna konsep yaitu 

makna sindiran.  Makna sindiran adalah makna yang dimaksudkan untuk 

menyindir. 

....... 

 Hey...kambing congek  

Hey...sapi ompong 

Hey...anjing buduk 

Hey...kucing garong 

Hey...kambing congek  

Hey...sapi ompong 

Hey...anjing buduk 

Hey...kucing garong 

Hey...babi ngepet 

Hey...lintah darat 

 ( Data 09 ) 

 

Pada penggalan lirik lagu Slank yang berjudul Naluri Binatang 

mengandung konsep makna sindiran.  Dalam lirik hey...kambing congek, 

hey...sapi ompong, hey...anjing buduk, hey...kucing garong, hey...babi ngepet, 

hey...lintah darat di atas tersirat bahwa pengarang dengan sindirannya 

menyebutkan beberapa nama binatang yang diasosiasikan atau yang mempunyai 

konotasi negatif yang ditujukan untuk mereka yang mempunyai sifat yang dengan 

binatang yang disebutkannya tadi.  Binatang-binatang tersebut adalah kambing 

congek, sapi ompong, anjing buduk, kucing garong, babi ngepet, dan lintah darat.  
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Pengarang menyindir pemerintah dengan perumpamaan laksana naluri binatang-

binatang tadi.  Kambing congek, berarti kambing yang mengalami sakit telinga.  

Hai ini dipeumpamakan pemerinyah yang tidak mendengar suara-suara rakyat 

kecil.  Sapi ompong, menandakan usia yang semakin tua.  Ompong identik 

dengan manusia yang sudah tua.  Hal ini laksana sindiran terhadap pemerintah 

untuk berbuat kebajikan sebagai bekal di akhirat nanti.  Anjing buduk, laksana 

sifat pejabat yang bersikap arogan.  Kucing garong menandakan sifat pemerintah 

serakah.  Babi ngepet, yaitu hewan haram yang dijadikan seseorang sebagai 

pesugihan.  Hal ini diumpamakan untuk para koruptor yang mencuri uang rakyat.  

Dan lintah darat, hewan penghisap darah diumpamakan penguasa yang menindas 

rakyatnya. 

 

4.1.9 Makna Permintaan 

Pada penggalan lirik lagu berikut ini mengandung makna konsep yaitu 

makna permintaan.  Makna permintaan adalah makna yang dimaksudkan untuk 

meminta sesuatu. 

 ...... 

Berikan sedikit waktu menghabiskan dengan kamu 

Kalo bisa seharian bolehkah 

Berikan sedikit waktu jalan-jalan sama kamu 

Berikan sedikit waktu ngobrol-ngobrol sama kamu 

Tuker pikiran denganmu apa mau? 

Berikan sedikit waktu menghabiskan dengan kamu  

Kalo bisa semaleman boleh dong 

 ( Data 10) 

 

 Pada penggalan lirik lagu Slank yang berjudul Gadis Selebriti di atas 

mengandung makna konseptual yaitu makna permintaan.  Dalam lirik berikan 
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sedikit waktu menghabiskan dengan kamu kalo bisa seharian bolehkah berikan 

sedikit waktu jalan-jalan sama kamu, berikan sedikit waktu ngobrol-ngobrol sama 

kamu tuker pikiran denganmu apa mau, berikan sedikit waktu menghabiskan 

dengan kamu kalo bisa semaleman boleh dong di atas menunjukkan bahwa 

pengarang lagu meminta kepada kekasihnya yang selalu sibuk untuk memberikan 

sedikit waktu untuknya.  Di antaranya adalah waktu untuk jalan-jalan berdua, 

waktu untuk ngobrol-ngobrol, dan waktu untuk berduaan.  Pengarang meminta itu 

semua karena menganggap pada esok harinya atau waktu ke depannya mungkin 

tak akan bertemu lagi. 

 

4.1.10 Makna Pujian 

Pada penggalan lirik lagu berikut ini mengandung makna konseptual yaitu 

makna pujian.  Makna pujian adalah makna yang dimaksudkan untuk memberikan 

pujian teretentu. 

....... 

Neng geulis manis-manis 

Teteh cantik mata lentik 

Tatap polosmu bikin hati menggelitik 

Bibir mungil senyum usil 

 ( Data 11 ) 

   

Pada penggalan lirik lagu Slank yang berjudul Neangan Manuk di atas 

mengandung makna pujian.  Dalam lirik neng geulis manis-manis, teteh cantik 

mata lentik, tatap polosmu bikin hati menggelitik, bibir mungil senyum usil yaitu 

pengarang memuji terhadap seorang gadis asal Bandung (Neng geulis).  Neng 

geulis adalah panggilan kepada gadis di daerah Jawa Barat.  Dalam lagu tersebut 
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sang gadis mendapat pujian yaitu dianggapnya manis, cantik, matanya lentik, 

bibir yang mungil, dan lucu.  

 

4.1.11 Makna Ketidakpercayaan 

Pada penggalan lirik lagu berikut mengandung makna konsep 

ketidakpercayaan.  Makna ketidakpercayaan adalah makna perihal rasa tidak 

percaya. 

....... 

Tapi mengapa temanmu berbisik 

Ditelingaku ceritakan segala  

Ku yakinkan diri itu bohong 

Aku tak percaya 

Nggak mau percaya 

(Data 12) 

Penggalan lirik lagu yang berjudul Nggak Percaya di atas mengandung 

makna ketidakpercayaan.  Dalam lirik tapi mengapa temanmu berbisik 

ditelingaku ceritakan segala,  ku yakinkan diri itu bohong aku tak percaya, nggak 

mau percaya tersirat konsep yaitu pengarang lagu tidak percaya kepada temannya 

sang pacar yang bercerita segala kelakuan pacarnya itu dan yakin atas anggapan 

teman sang pacar yang mengatakan bahwa hubungan mereka percuma, bahkan 

yakin kalau itu semua adalah bohong. 

 

4.1.12 Makna Bertanya 

Pada penggalan lirik lagu berikut ini mengandung makna konsep bertanya.  

Makna bertanya adalah makna perihal tanya. 

...... 

Siapa yang salah, apa gue yang salah 



 

 

67 

Siapa yang salah apa yang salah  

Yang kalah apa salah apa sistemnya yang salah 

Siapa yang salah nggak tahu ide siapa 

Siapa yang salah, gosipnya salah-salah 

Siapa yang salah praduga tak bersalah  

Siapa yang salah nggak ada yang salah 

 ( Data 13 ) 

Pada penggalan lirik lagu Slank yang berjudul Siapa yang Salah di atas 

mengandung makna bertanya.  Dalam lirik siapa yang salah, apa gue yang salah, 

siapa yang salah apa yang salah, yang kalah apa salah apa sistemnya yang salah, 

siapa yang salah nggak tahu ide siapa, siapa yang salah, gosipnya salah-salah, 

siapa yang salah praduga tak bersalah,  siapa yang salah nggak ada yang salah 

memiliki makna bertanya bahwa pengarang lagu menanyakan siapa yang salah 

atas dirinya sendiri yang jadi korban keadaan frustasi sebagai akibat dari 

bapaknya yang berjiwa dan gaul merevolusi.  Bukan itu saja, dia juga merasa 

terasa terjerat dengan tembok kondisi dari bapaknya.  Selain itu pengarang 

menanyakan juga atas markas OPP yang di bakar anggotanya sendiri.  Itu salah 

siapa, ataukah sistemnya yang salah dan menanyakan tentang aturan di keluarga 

yang masih berbau SARA, padahal katanya negara ini masih bersemboyan 

Bhinneka Tunggal Ika. 

 

4.1.13 Makna Mendeskripsikan 

Pada penggalan lirik lagu berikut mengandung makna mendeskripsikan.  

Makna mendeskripsikan adalah makna yang dimaksudkan untuk menjelaskan 

sesuatu.  

...... 

Gue kurus bukan nggak doyan makan 
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Tapi kurus memang aslinya begini 

Gue nggak mau dibilang kaya African yang mau mati 

Gue paling males angkat beban yang berat sekali 

Abis gue suka body yang seperti ini 

 ( Data 14 ) 

 

Pada penggalan lirik lagu Slank yang berjudul Funky Junkie di atas 

mengandung makna mendeskripsikan.  Dalam lirik gue kurus bukan nggak doyan 

makan, tapi kurus memang aslinya begini, gue nggak mau dibilang kaya african 

yang mau mati, gue paling males angkat beban yang berat sekali, abis gue suka 

body yang seperti ini pengarang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang 

keadaan dirinya yang kurus.  Dia menjelaskan bahwa dirinya kurus bukan karena 

kurang makan,  tapi memang suda turunan.  Dijelaskannya lagi bahwa kurus 

bukan karena sakit hati apalagi gara-gara diet setengah mati, namun memang 

aslinya seperti itu.  Justru dengan keadaan kurus dia merasa bangga karena 

banyak gadis menginginkan bentuk tubuh yang dia sebut junkie style. 

 

4.1.14 Makna Keinginan 

Pada penggalan lirik lagu berikut ini mengandung makna konseptual yaitu 

makna keinginan.  Makna keinginan yaitu makna perihal rasa ingin sesuatu. 

....... 

Aku ingin sekali lagi 

Mungkinkah kan terulang lagi 

Full moon besok kan datang lagi 

 ( Data 15 ) 

   

Pada penggalan lirik lagu Slank yang berjudul Full Moon Blues di atas 

mengandung makna keinginan.   Dalam lirik kapan itu terulang lagi, aku ingin 

sekali lagi, mungkinkah kan terulang lagi, full moon besok kan datang lagi tersirat 
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konsep keinginan bahwa pengarang berusaha mengingat kenangan bersama orang 

yang pernah dekat dengannya.  Hal tersebut membuat ia ingin adanya kenangan 

itu kembali terulang walau pun hanya semalam lagi. 

 

4.2  Implikatur Politis 

Sebuah tuturan dapat mengimplikasikan proposisi yang bukan bagian dari 

tuturan tersebut.  Proposisi yang diimplikasikan semacam itu disebut implikatur 

percakapan.  Tuturan yang berbunyi Bapak datang, jangan menangis! Tidak 

semata-mata dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa sang ayah yang sudah 

datang dari bepergian.  Penutur bermaksud untuk memperingatkan mitra tutur, 

bahwa sang ayah yang biasanya bersikap keras dan sering kali berperilaku kejam 

itu akan melakukan sesuatu terhadapnya apabila ia masih terus menangis ketika 

dia datang nantinya.  Dengan perkataan lain, tuturan yang demikian itu 

mengimplikasikan bahwa sang ayah adalah orang yang keras dan kejam, dan 

sering marah-marah serta emosi besar pada anaknya yang menangis.  Di dalam 

implikatur, hubungan antara tuturan yang sesungguhnya dengan maksud tertentu 

yang tidak dituturkan bersifat tidak mutlak (unnecessary consequence).  Jadi di 

dalam sosok implikatur, hubungan proposisi dengan tuturan-tuturan yang 

mengimplikasikannya itu tidak bersifat mutlak harus ada. 

Dengan tidak adanya hubungan maknawi yang secara nyata dan bersifat 

mutlak antara sebuah tuturan dengan sesuatu yang diimplikasikannya itu, maka 

sangat dimungkinkan bahwa sebuah tuturan akan memiliki implikatur makna 

yang bermacam-macam dan bisa tidak terbatas jumlahnya. Jenis tindak tutur dapat 
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di kategorisasi ke dalam lima kategori, yaitu (1) menyatakan, melaporkan, 

menunjukkan, menyebutkan; (2) menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, 

menantang; (3) memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh; (4) 

berjanji, bersumpah, mengancam; dan (5) memutuskan, membatalkan, melarang, 

mengizinkan, memberikan maaf.  Berikut dari implikasi politis dalam lirik lagu 

Slank album Mata Hati Reformasi. 

 

4.2.1 Implikasi Politis Menyatakan, Melaporkan, Menunjukkan, 

Menyebutkan 

Implikatur percakapan menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan 

menyebutkan adalah fungsi pragmatis tersirat yang diacu oleh suatu tuturan 

dengan maksud menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan menyebutkan 

sesuatu (Rustono 2000 : 123).  Sebagai implikatur percakapan, maksud tuturan itu 

tidak diungkapkan secara eksplisit namun diekspresikan secara implisit.  

Ungkapan implisit yang mencakupi menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan 

menyebutkan itu terealisasi di dalam tuturan yang dinyatakan secara eksplisit 

dengan fungsi pragmatis tertentu. 

 

4.2.1.1 Implikasi Politis Menyatakan 

Hasil analisis implikasi politis menyatakan terkandung dalam lirik-lirik 

lagu pada album Mata Hati Reformasi di bawah ini. 

...... 

(1) Sikapmu kuno 

Masih berbau Feodal Londo 

Oh pacarku ketinggalan zaman 
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Kau nggak tahu saat-saat ini 

Lihat-lihatlah ke kanan-kiri 

Reformasi sudah terjadi 

(Data 2) 

Penggalan lirik lagu (1), “masih berbau Feodal Londo oh pacarku 

ketinggalan zaman dan lihat-lihatlah ke kanan-kiri reformasi sudah terjadi” 

mengandung implikasi politis menyatakan yaitu tersirat suatu sikap atau perilaku 

yang masih mengikuti pada zaman dahulu yaitu pada saat penjajahan Belanda di 

Indonesia.  Sedangkan pada saat sekarang berbeda sekali dengan zaman pada saat 

itu. 

....... 

(2) Rakyat terinjak diinjak 

Ini, suasana ini dan keadaan ini 

Memanaskan hati aku tersentak 

Yang sering banyak nyunat duit haram punya rakyat 

Abis diembat tapi selamat 

 ( Data 8 ) 

Penggalan lirik lagu (2), memanaskan hati aku tersentak dan yang sering 

banyak nyunat duit haram punya rakyat mengandung implikasi politis 

menyatakan yaitu tersirat bahwa adanya rasa marah dan terkejut atas keadaan 

rakyat yang semakin tertindas dan menyatakan bahwa uang rakyat telah dikorupsi. 

 

...... 

(3) Pasti kita dijejali dengan penuh janji-janji 

Kalo itu terjadi rakyat juga yang dikorbani 

Dan ku nggak sabar lagi kan menapakkan kaki 

Untuk beraksi aku tergerak haruskah aku lakukan 

( Data 8 ) 

 

Penggalan lirik lagu (3), kalo itu terjadi rakyat juga yang dikorbani dan 

ku nggak sabar lagi kan menapakkan kaki mengandung implikasi politis 
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menyatakan yaitu tersirat bahwa ingin rasanya segera melakukan sesuatu agar 

rakyat tak jadi korban atas cuma janji-janji yang diterimanya. 

........ 

(4) Mereka yang paling dekat sama oknum pejabat 

Yang sering banyak nyunat duit haram punya rakyat 

Abis diembat tapi selamat 

Dendam lama terpendam sama orang keturunan 

Dan semakin menggeram lakukan penjarahan bahkan perkosaan 

 ( Data 8 ) 

Penggalan lirik lagu (4), yang sering banyak nyunat duit haram punya 

rakyat, abis diembat tapi selamat mengandung implikasi politis menyatakan 

bahwa ternyata uang rakyat semua habis dikorupsi oleh mereka yang dekat 

dengan oknum pejabat, namun nyata dan jelas tanpa tersentuh hukum sehingga 

menimbulkan dendam kepada orang keturunan dengan melakukan berbagai 

kerusuhan 

........ 

(5) Enggak peduli rakyat terdesak didesak 

Untuk membeli bahan-bahan yang sangat dibutuhkan 

Terkunci dalam gudang 

Dengan harga yang nggak kebayang 

( Data 8 ) 

Penggalan lirik lagu (5), terkunci dalam gudang,  dengan harga yang 

nggak kebayang mengandung implikasi politis menyatakan bahwa terjerat dan 

tidak mampu membeli barang-barang yang dibutuhkan karena harga yang terlalu 

tinggi. 

 

4.2.1.2 Implikasi Politis Melaporkan 

Hasil analisis implikasi politis melaporkan terkandung dalam lirik-lirik 

lagu pada album Mata Hati Reformasi di bawah ini. 
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......... 

(6) Kau nggak tahu apa yang terjadi 

Lihat-lihatlah di sana-sini 

Perubahan kini cepat sekali 

Kau nggak pernah peduli 

Nggak mau ambil pusing 

Karena kamu terlalu acuh oh kasih 

Oh pacarku kamu kok kampungan 

   ( Data 2 ) 

Penggalan lirik lagu (6), perubahan kini cepat sekali dan karena kamu 

terlalu acuh oh kasih mengandung implikasi politis melaporkan bahwa tersirat 

laporan oleh pengarang lagu tentang keadaan yang telah berubah dengan cepat di 

negara ini dan acuhnya sikap seseorang yang dalam hal ini diceritakan dengan 

sang pacar. 

........ 

(7) Kau nggak tahu saat-saat ini 

Lihat-lihatlah ke kanan-kiri 

Reformasi sudah terjadi 

Kau belagak peduli 

Sok ikut-ikutan pusing 

Kamu kok jadi nggak cuek lagi 

Oh pacarku kamu kok kampungan 

 ( Data 2 ) 

Penggalan lirik lagu (7), reformasi sudah terjadi dan kau belagak peduli 

mengandung implikasi politis melaporkan atau memberitahukan bahwa sudah 

terjadinya reformasi di negara ini disertai dengan pura-puranya sikap kepedulian 

akan urusan negara. 

....... 

(8)   Sembako naik setinggi gunung 

Lihat kiri lihat kanan 

Rakyat kecekik harga-harga 

Naik-naik ke puncak gunung 

BBM naik nggak tanggung-tanggung 

 ( Data 5 ) 
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Penggalan lirik lagu (8), rakyat kecekik harga-harga dan BBM naik 

nggak tanggung-tanggung mengandung implikasi politis melaporkan, yaitu 

tersirat memberitahukan tidak mampunya rakyat membeli bahan-bahan sembako 

karena harga sembako yang sangat tinggi dan harga BBM yang langsung meroket. 

(9)  Yang duduk di atas nggak mau turun 

Lihat kiri lihat ke kanan 

Rakyat susah Lo cuek aja 

Udah paling tinggi pengin naik lagi 

Harusnya pensiun nggak mau diganti 

 ( Data 5 ) 

Penggalan lirik lagu (9), rakyat susah Lo cuek aja dan udah paling tinggi 

pengin naik lagi mengandung implikasi politis melaporkan yaitu tersirat 

menginformasikan keadaan rakyat yang susah kepada mereka yang duduk diatas 

atau para pemimpin yang tidak peduli akan hal tersebut, justru gila akan jabatan 

dengan hasratnya yang ingin naik posisi yang lebih tinggi lagi. 

 

4.2.1.3 Implikasi Politis Menunjukkan 

Hasil analisis implikasi politis menunjukkan terkandung dalam lirik-lirik 

lagu pada album Mata Hati Reformasi di bawah ini. 

........ 

(10) Lihat kiri lihat ke kanan 

Rakyat panik dimana-mana 

Naik terus nggak pernah turun 

Naik melulu nggak mau turun 

( Data 5 ) 

Penggalan lirik lagu (10), rakyat panik dimana-mana dan naik terus 

nggak pernah turun mengandung implikasi politis menunjukkan yaitu tersirat 
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membuktikan keadaan rakyat yang panik atas adanya pejabat yang ambisi akan 

kekuasaan dan tidak mau terjun ke lapangan untuk melihat keadaan rakyat kecil. 

 

4.2.2  Implikasi Politis Menyuruh, Memohon, Menuntut, Menyarankan, 

Menantang 

Tuturan dapat mengandung implikatur percakapan menyuruh, memohan, 

menuntut, menyarankan, dan menantang yang berupa fungsi pragmatis tersirat 

yang diacu oleh suatu tuturan di dalam percakapan dengan maksud menyuruh, 

memohan, menuntut, menyarankan, dan menantang mitra tuturnya (Rustono, 

2000:129).  Sebagai implikatur percakapan, tindakan-tindakan itu tidak 

dinyatakan secara eksplisit, tetapi diekspresi secara implisit di dalam tindakan-

tindakan yang dinyatakan secara eksplisit dengan fungsi pragmatis tertentu. 

 

4.2.2.1 Implikasi Politis Menyuruh 

Hasil analisis implikasi politis menyuruh terkandung dalam lirik-lirik lagu 

pada album Mata Hati Reformasi di bawah ini. 

...... 

(10) Gayamu ekstrim 

Tetep aja aku nggak bangga 

Oh pacarku kamu kok kampungan 

Sok yang paling ekstrim 

Malah bikin aku malu saja 

 ( Data 2 ) 

Penggalan lirik lagu (10), tetep aja aku nggak bangga dan malah bikin 

aku malu saja mengandung implikasi politis menyuruh yaitu tersirat menyuruh 
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pacarnya untuk tidak bersikap atau berperilaku yang berlebihan yang dinilainya 

merupakan sikap yang kuno dan hanya akan membuat malu. 

 

4.2.2.2 Implikasi Politis Memohon 

Hasil analisis implikasi politis memohon terkandung dalam lirik-lirik lagu 

pada album Mata Hati Reformasi di bawah ini. 

........ 

(11) Walau cuma tubuh yang mati 

Bebas-bebasin kalo memang di dalam bui 

Lepas-lepasin, bebas-bebasin, balik-balikin 

Rasa aman biar pada tentram 

 ( Data 3 ) 

Penggalan lirik lagu (11), walau cuma tubuh yang mati dan bebas-

bebasin kalo memang di dalam bui mengandung implikasi politis memohon yaitu 

tersirat meminta untuk dikembalikan atau dibebaskan orang yang tidak bersalah 

dan berada dalam penjara meskipun dalam keadaan sudah menjadi mayat. 

 

4.2.2.3 Implikasi Politis Menuntut 

Hasil analisis implikasi politis menuntut terkandung dalam lirik-lirik lagu 

pada album Mata Hati Reformasi di bawah ini. 

........ 

(12) Janji bukan tong kosong yang nyaring bunyinya 

Bukan cuma ngecap aja udah lewat good bye 

Janji bersih-bersihan sampe bener-bener bersih 

Bikin juga angkat topi bukan takut nanti tersisih 

Nagih janji...nagih! 

Janji mau buka-bukaan sampe telanjang 

Transparan kaya lihat baju cewe tembus pandang 

Janji mau ngentasin kemiskinan 

Bukannya nanam budi dengan ngasih pinjeman 

Janji Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) nggak ada lagi 
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Surat sakti family bisnis apa lagi 

                                           ( Data 1 ) 

Pada lirik lagu (12), janji bukan tong kosong yang nyaring bunyinya, 

janji bersih-bersihan sampe bener-bener bersih, janji mau buka-bukaan sampe 

telanjang, dan janji mau ngentasin kemiskinan mengandung implikasi politis 

menuntut yaitu tersirat menuntut membuktikan ucapan atau janjinya, 

memberantas korupsi hingga akar-akarnya, semua harus terbuka kepada rakyat 

tidak ada yang ditutup-tutupin, dan menuntut membuktikan janjinya bahwa 

kemiskinan yang ada saat ini tidak akan ada lagi. 

(13) Lepas-lepasin, sebab-sebab sekalian jelasin 

Bebas-bebasin kalo memang di dalam bui 

Nggak ada kabar berita 

Jangan-jangan mereka disiksa 

 ( Data 3 ) 

 

Penggalan lirik lagu (13), lepas-lepasin, sebab-sebab sekalian jelasin 

mengandung implikasi politis menuntut yaitu menuntut agar orang yang tidak 

bersalah jika berada dalam sel atau penjara sekaligus penjelasan mengapa mereka 

dimasukkan ke dalam penjara. 

 

4.2.2.4 Implikasi Politis Menyarankan 

 Hasil analisis implikasi politis menyarankan terkandung dalam lirik-lirik 

lagu pada album Mata Hati Reformasi di bawah ini. 

....... 

(14) Ngomongmu garing 

Kalo ngobrol nggak pernah nyambung 

Oh pacarku kamu kok kampungan 

Reformasi sudah terjadi 

  ( Data 2 ) 
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Penggalan lirik lagu (14), ngomongmu garing dan kalo ngobrol nggak 

pernah nyambung mengandung implikasi politis menyarankan yaitu tersirat agar 

pacarnya jika berbicara sesuai topik yang dibicarakan tidak ngomong yang 

dikehendakinya saja dan tidak bersikap kuno, sedangkan di negara ini sudah 

dibuktikan dengan adanya reformasi. 

....... 

  (15) Awas kita cuma ditunggangi  

intelektual yang ambisi 

Memancing anarki demi revolusi 

Pasti kita dijejali dengan penuh janji-janji  

Kalo itu terjadi rakyat juga yang dikorbani 

 ( Data 8 ) 

Penggalan lirik lagu (15), awas kita cuma ditunggangi dan intelektual 

yang ambisi mengandung implikasi politis menyarankan yaitu tersirat agar kita 

sebagai rakyat tidak sampai dimanfaatkan oleh kaum intelek yang ambisius demi 

terciptanya revolusi yang hanya akan menimbulkan kekacauan akibat termakan 

janji-janji semata. 

  

4.2.3 Implikasi Politis Memuji, Mengucapkan Terima Kasih, Mengkritik, 

Mengeluh 

Implikatur percakapan memuji, berterima kasih, mengkritik, dan mengeluh 

adalah fungsi pragmatis tersirat yang diacu oleh suatu tuturan dengan maksud 

memuji, berterima kasih, mengkritik, dan mengeluh (Rustono 2000:136).  Sebagai 

implikatur percakapan, tindakan-tindakan itu tidak dinyatakan secara eksplisit, 

tetapi diekspresi secara implisit. 
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4.2.3.1 Implikasi Politis Mengkritik 

Hasil analisis implikasi politis mengkritik terkandung dalam lirik-lirik lagu 

pada album Mata Hati Reformasi di bawah ini. 

...... 

(16) Udah paling tinggi pengin naik lagi 

Harusnya pensiun nggak mau diganti 

Naik-naik ke puncak gunung 

Besar pasak daripada tiang 

( Data 5 ) 

Penggalan lirik lagu (16), harusnya pensiun nggak mau diganti dan besar 

pasak daripada tiang mengandung implikasi politis mengkritik yaitu tersirat 

untuk mengkritik para pejabat yang sudah berkedudukan paling tinggi dan sudah 

saatnya digantikan dengan generasi baru, namun yang ada tidak mau tahu akan 

keadaan dirinya sendiri dan kritikan atas pengeluaran uang negara yang tak 

seimbang dengan pendapatannya. 

........ 

(17) Hey...kambing congek 

Pantes nggak denger kami merengek 

Hey...sapi ompong 

Ingat umur siapin lubang kubur dong 

Awas kalian semakin parah penyakitnya (yang mau mati) 

Ntar nggak bisa rebutan rumput seger di ladang 

Hey...anjing buduk 

Udah buduk masih kasak-kusuk 

Hey...kucing garong 

Ikan asin gue aja dicolong 

Nanti kalian jadi tambah penyakitan (sekalian mati) 

Biar nggak pada rebutan tulang segar di bak sampah 

Semprot pestisida biar pada mampus semua 

Hey...kambing congek 

Hey...sapi ompong 

Hey...anjing buduk 

Hey...kucing garong 

Hey...babi ngepet 

Udah haram masih juga nyopet 

Hey...lintah darat 
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Ngisepin darah rakyat sampe sekarat 

( Data 9 ) 

 

Pada penggalan lirik lagu (17), hey...kambing congek, hey...sapi ompong, 

hey...anjing buduk, hey...kucing garong, hey...babi ngepet, hey...lintah darat di 

atas mengandung implikasi politis mengkritik yaitu tersirat kritikan kepada 

pemerintah yang diibaratkan seperti sifat-sifat bintang dengan kata lain 

pemerintah tak ubahnya mempunyai naluri seperti binatang. 

 

4.2.3.2 Implikasi Politis Mengeluh 

Hasil analisis implikasi politis mengeluh terkandung dalam lirik-lirik lagu 

pada album Mata Hati Reformasi di bawah ini. 

....... 

(18) Nyawa orang kini udah nggak ada harganya 

Crime di sini serasa makin tinggi 

Apa perlu Indonesia kaya di Texas 

Orang bebas beli pistol buat jaga diri 

                           ( Data 4 ) 

Penggalan lirik lagu (18), crime di sini serasa makin tinggi, apa perlu 

Indonesia kaya di Texas mengandung implikasi politis mengeluh yaitu tersirat 

mengeluh atas kriminal di Indonesia yang semakin tinggi sehingga dirinya 

berpikir membeli pistol secara bebas seperti di Texas demi menjaga diri. 

....... 

(19) Ku ingin menangis lihat di sana-sini 

Apa yang sedang terjadi 

Rakyat terinjak diinjak 

Ini, suasana ini dan keadaan ini 

 ( Data 8 ) 

Penggalan lirik lagu (19), ku ingin menangis lihat di sana-sini, apa yang 

sedang terjadi mengandung implikasi politis mengeluh yaitu tersirat merasa sedih 
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melihat keadaan rakyat yang semakin tertindas dengan keadaan yang tidak jelas di 

negaranya. 

 

4.2.4 Implikasi Politis Berjanji, Bersumpah, Mengancam 

Di dalam suatu peristiwa tutur percakapan, tuturan dapat 

mngandungimplikatur percakapan berjanji, bersumpah, dan mengancam yang 

berupa fungsi pragmatis tersirat yang diacu oleh suatu tuturan dengan maksud 

berjanji, bersumpah, dan mengancam (Rustono, 2000 : 141).  Sebagai implikatur 

percakapan, tindakan itu tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi diekspresi secara 

implisit di dalam sejumlah tuturan dengan fungsi pragmatis tertentu. 

 

4.2.4.1 Implikasi Politis Berjanji 

 Hasil analisis implikasi politis berjanji terkandung dalam lirik-lirik lagu 

pada album Mata Hati Reformasi di bawah ini. 

....... 

(20) Apa ini memang perlu harus aku lakukan 

Karna ini memang perlu aku terlalu emosi 

Menunggu waktu sehari nggak bisa menahan diri untuk bergerak 

Harus banyak berkorban 

( Data 8 ) 

Penggalan lirik lagu (20), karna ini memang perlu aku terlalu emosi, 

harus banyak berkorban mengandung implikasi politis berjanji  yaitu tersirat 

bahwa akan bertindak atau melakukan sesuatu dengan banyak mengorbankan 

sesuatu karena memang perlu harus dilakukan. 
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4.2.4.2 Implikasi Politis Mengancam 

Hasil analisis implikasi politis mengancam terkandung dalam lirik-lirik 

lagu pada album Mata Hati Reformasi di bawah ini. 

....... 

(21) Daripada dibunuh 

Untuk bela diri, mending kamu kutembak 

Dor...dor...dor... mampuslah kau 

( Data 04 ) 

Penggalan lirik lagu (21), untuk bela diri, mending kamu kutembak 

mengandung implikasi politis mengancam yaitu tersirat semakin berkurangnya 

rasa aman di Indonesia sehingga dirinya merasa terancam lebih bertindak 

mendahului dengan cara menembak orang yang akan membunuhnya. 

 

4.2.5 Implikasi Politis Memutuskan, Membatalkan, Melarang, 

Mengizinkan, Memberikan Maaf 

Implikatur percakapan  memutuskan, membatalkan, melarang, 

mengizinkan, dan memberikan maaf adalah implikasi pragmatis tersirat yang 

diacu oleh suatu tuturan dengan maksud memutuskan, membatalkan, melarang, 

mengizinkan, dan memberikan maaf  (Rustono 2000 : 146).  Sebagai implikatur 

percakapan, tindakan itu tidak dituturkan, tetapi dinyatakan secara implisit di 

dalam tindakan yang dinyatakan secara eksplisit dengan fungsi pragmatis tertentu. 

 

4.2.5.1 Implikasi Politis Memutuskan 

 

Hasil analisis implikasi politis memutuskan terkandung dalam lirik-lirik 

lagu pada album Mata Hati Reformasi di bawah ini. 
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(22) Apa perlu Indonesia kaya di Texas 

Orang bebas beli pistol buat jaga diri 

karna polisi datang terlambat 

Daripada dibunuh 

Untuk bela diri, mending tembak duluan 

 ( Data 4 ) 

 

Penggalan lirik lagu (22), karna polisi datang terlambat, untuk bela diri 

mending tembak duluan mengandung implikasi politis memutuskan yaitu tersirat 

akan membeli pistol secara bebas seperti di Texas karena polisi yang bertugas 

sebagai pelindung dan pengayom masyarakat tak membuktikan 

tanggungjawabnya itu bertindak mendahului daipada didahului. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

Pada lirik lagu Slank album Mata Hati Reformasi ditemukan 

makna konseptual yaitu makna ketidakpastian, makna ketidakbanggaan, 

makna mendesak, makna memutuskan, makna kritikan, makna jatuh cinta, 

makna kebimbangan, makna sindiran, makna permintaan, makna pujian, 

makna ketidakpercayaan, makna bertanya, makna mendeskripsikan, dan 

makna keinginan. 

Selain itu juga ditemukan implikasi politis yaitu implikasi politis 

(1) menyatakan, melaporkan, menunjukkan; (2) menyuruh, memohon, 

menuntut, menyarankan; (3) mengkritik, mengeluh; (4) mengancam; (5) 

memutuskan. 

5.2 Saran 

Untuk menambah khasanah dan kajian yang mendalam tentang 

makna dan implikasi yang terkandung dalam sebuah lagu, diharapkan ada 

penelitian lanjutan dengan kajian yang berbeda.  Di dalam sebuah lagu 

banyak sekali makna dan maksud tertentu dibalik lagu tersebut.  Makna 

bukan hanya terbatas pada makna konseptual saja dan implikasi juga 

bukan hanya terbatas pada implikasi politis saja.  Dengan demikian di 

harapkan penelitian dengan objek lirik lagu dapat diteruskan dengan 

penelitian selanjutrnya. 
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Lampiran 1  

 

LLS.01 

Judul Lagu : Nagih                                                                         Analisis 

Data : 

 

Janji bukan tong kosong yang nyaring 

bunyinya 

Janji bersih-bersihan sampe bener-bener 

bersih 

Janji mau buka-bukaan sampe telanjang  

Janji mau ngentasin kemiskinan  

Janji Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) 

nggak ada lagi 

Makna Konseptual : Implikatur : 

Makna 

ketidakpastian  

Implikasi politis 

dengan wujud 

menuntut 

Data 01 

 

 

 

LLS.02 

Judul Lagu : Ketinggalan Zaman                                                  Analisis 

Data : 

 

1. Oh pacarku kamu kok kampungan 

    Kau pacarku ketinggalan zaman 

 Ngomongmu garing 

 Kalo ngobrol nggak pernah nyambung 

   Tetep aja aku nggak bangga 

   Malah bikin aku malu saja 

2. Lihat-lihatlah ke kanan-kiri 

Reformasi sudah terjadi 

 3. Perubahan kini cepat sekali 

Karena kamu terlalu acuh oh kasih 

Makna Konseptual : Implikatur : 

1. Makna 

ketidakbanggaan 

2. Implikasi 

politis 

dengan 

wujud 

menyatakan 

3. Implikasi 

politis 

dengan 

wujud 

melaporkan 

Data 02 
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LLS.03 

Judul Lagu : Missing Person                                                       Analisis 

Data : 

 

1. Di mana mereka berada 

Gimana nasib mereka 

Lepas-lepasin, sebab sekalian jelasin 

Bebas-bebasin kalo memang di dalam 

bui 

Lepas-lepasin,bebas-bebasin, balik-

balikin 

Walau cuma tubuh yang mati 

2. Walau cuma tubuh yang mati 

Bebas-bebasin kalo memang di dalam 

bui 

3. Lepas-lepasin, sebab sekalian jelasin 

Bebas-bebasin kalo memang di dalam 

bui 

Makna Konseptual : Implikatur : 

1.  Makna mendesak 2. Implikasi 

politis dengan 

wujud 

memohon 

3. Implikasi 

politis dengan 

wujud 

menuntut 

Data 03 

 

 

LLS.04 

Judul Lagu : Bela Diri                                                          Analisis 

Data : 

 

1. Apa perlu Indonesia kaya di Texas 

Orang bebas beli pistol buat jaga diri 

Untuk bela diri, mending tembak 

duluan 

Untuk bela diri, mending kamu 

kutembak 

2. Crime di sini serasa makin tinggi 

Apa perlu Indonesia kaya di Texas 

3. Daripada dibunuh 

Untuk bela diri, mending kamu 

kutembak 

4. Karna polisi datang terlambat 

Untuk bela diri, mending tembak 

duluan 

Makna Konseptual : Implikatur : 

1. Makna memutuskan 2. Implikasi 

politis dengan 

wujud 

mengeluh 

 

3. Implikasi 

politis dengan 

wujud 

mengancam 

 

4. Implikasi 

politis dengan 

wujud 

memutuskan 

Data 04 
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LLS.05 

Judul Lagu : Naik-naik ke Puncak Gunung                                Analisis 

Data : 

 

1. BBM naik nggak tanggung-tanggung 

Naik terus nggak pernah turun 

Naik melulu nggak mau turun  

Yang duduk di atas nggak mau turun 

Udah paling tinggi pengin naik lagi  

2. Rakyat kecekik harga-harga 

Naik-naik ke puncak gunung 

BBM naik nggak tanggung-tanggung 

3. Rakyat panik dimana-mana 

Naik terus nggak pernah turun 

Makna Konseptual 

: 

Implikatur : 

1. Makna kritikan 2. Implikasi 

politis dengan 

wujud 

melaporkan 

 

 

3. Implikasi 

politis dengan 

wujud 

menunjukkan 

Data 05 

 

 

 

LLS.06 

Judul Lagu : Love                                                                            Analisis 

Data : 

 

Kamu pilih yang mana  

Kita sahabat atau jadi kekasihmu (pacarmu) 

Love punya empat huruf 

Yang kuharap tulus dari dalam hatimu 

Cinta kamu cinta yang mana 

Cinta sahabat aku ingin lebih dari itu 

Love yang pernah terucap dari mulutmu 

Dan kuharap tulus dari dasar hatimu 

Makna Konseptual 

: 

Implikatur : 

Makna jatuh cinta - 

Data 06 
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LLS.08 

Judul Lagu : Aktor Intelektual                                                      Analisis 

Data : 

 

1. Apa yang ku lakukan 

Apa ini belum perlu 

Haruskah aku diam saja 

Apa ini memang perlu harus aku 

lakukan 

Karna ini memang perlu aku terlalu 

emosi 

 

2. Memanaskan hati aku tersentak 

Yang sering banyak nyunat duit haram 

punya rakyat 

 

3. Yang sering banyak nyunat duit haram 

punya rakyat 

Abis diembat tapi selamat 

 

3. 4. Awas kita cuma ditunggangi  

intelektual yang ambisi 

 

4. 5. Ku ingin menangis lihat di sana-sini 

Apa yang sedang terjadi 

 

 

Makna Konseptual : Implikatur : 

1. Makna kebimbangan 2. Implikasi 

politis dengan 

wujud 

menyatakan 

 

 

3. Implikasi 

politis dengan 

wujud 

menyatakan 

 

4. Implikasi 

politis dengan 

wujud 

menyarankan 

 

5. Implikasi 

politis dengan 

wujud 

mengeluh 

Data 08 
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LLS.09 

Judul Lagu : Naluri Binatang                                                        Analisis            

Data : 

 

Hey...kambing congek  

Hey...sapi ompong 

Hey...anjing buduk 

Hey...kucing garong 

Hey...babi ngepet 

Hey...lintah darat 

 

Makna Konseptual : Implikatur : 

Makna sindiran Implikasi politis 

dengan wujud 

mengkritik 

Data 09 

 

 

 

LLS.10 

Judul Lagu : Gadis Selebriti                                                        Analisis 

Data : 

 

Berikan sedikit waktu menghabiskan 

dengan kamu 

Kalo bisa seharian bolehkah 

Berikan sedikit waktu jalan-jalan sama 

kamu 

Berikan sedikit waktu ngobrol-ngobrol 

sama kamu 

Tuker pikiran denganmu apa mau? 

Berikan sedikit waktu menghabiskan 

dengan kamu  

Kalo bisa semaleman boleh dong 

 

Makna Konseptual : Implikatur : 

Makna permintaan - 

Data 10 
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LLS.11 

Judul Lagu : Neangan Manuk                                                Analisis 

Data : 

 

Neng geulis manis-manis 

Teteh cantik mata lentik 

Tatap polosmu bikin hati menggelitik 

Bibir mungil senyum usil 

 

Makna Konseptual : Implikatur : 

 

Makna pujian 

 

- 

Data 11 

 

 

 

 

 

LLS.12 

Judul Lagu : Nggak Percaya                                                   Analisis 

Data : 

 

Tapi mengapa temanmu berbisik 

Ditelingaku ceritakan segala  

Ku yakinkan diri itu bohong 

Aku tak percaya 

Nggak mau percaya 

 

Makna Konseptual : Implikatur : 

 

Makna 

ketidakpercayaan 

 

- 

Data 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 

LLS.13 

Judul Lagu : Siapa yang Salah                                             Analisis 

Data : 

 

Siapa yang salah, apa gue yang 

salah 

Siapa yang salah apa yang salah  

Yang kalah apa salah apa 

sistemnya yang salah 

Siapa yang salah nggak tahu ide 

siapa 

Siapa yang salah, gosipnya 

salah-salah 

Siapa yang salah praduga tak 

bersalah  

Siapa yang salah nggak ada yang 

salah 

 

 

 

Makna Konseptual : Implikatur : 

 

Makna bertanya 

 

- 

Data13 

 

 

 

LLS.14 

Judul Lagu : Funky Junkie                                                       Analisis 

Data : 

 

Gue kurus bukan nggak doyan 

makan 

Tapi kurus memang aslinya 

begini 

Gue nggak mau dibilang kaya 

African yang mau mati 

Gue paling males angkat beban 

yang berat sekali 

Abis gue suka body yang seperti 

ini 

 

Makna Konseptual : Implikatur : 

 

Makna mendeskripsikan 

 

- 

Data14 
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LLS.15 

Judul Lagu : Full Moon Blues                                                  Analisis 

Data : 

 

Aku ingin sekali lagi 

Mungkinkah kan terulang 

lagi 

Full moon besok kan datang 

lagi 

Makna Konseptual : Implikatur : 

 

Makna keinginan 

 

- 

Data 15 
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Lampiran 2 

 

 

 

 

 

     
SAMPUL KASET SLANK ALBUM MATA HATI REFORMASI 
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Lampiran 3 

 

Nagih 

 

Janji bukan tong kosong yang nyaring bunyinya 

 Bukan cuma ngecap aja udah lewat good bye 

 Janji bersih-bersihan sampe bener-bener bersih  

Bikin juga angkat topi bukan takut nanti tersisih 

 Nagih janji...nagih! 

 Janji mau buka-bukaan sampe telanjang  

 Transparan kaya lihat baju cewe tembus pandang 

 Janji mau ngentasin kemiskinan 

 Bukannya nanam budi dengan ngasih pinjeman  

 Janji Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) nggak ada lagi 

 Surat sakti family bisnis apa lagi 

 

 

   ( Data 1 ) 
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Ketinggalan Zaman 

      (Kampungan) 

 

 Kau nggak tahu apa yang terjadi 

 Lihat-lihatlah di sana-sini 

Perubahan kini cepat sekali 

Kau nggak pernah peduli 

Nggak mau ambil pusing 

Karena kamu terlalu acuh oh kasih 

Oh pacarku kamu kok kampungan 

Kau pacarku ketinggalan zaman 

Ngomongmu garing 

Kalo ngobrol nggak pernah nyambung 

Oh pacarku kamu kok kampungan 

Sikapmu kuno 

Masih berbau Feodal Londo 

Oh pacarku ketinggalan zaman 

Kau nggak tahu saat-saat ini 

Lihat-lihatlah ke kanan-kiri 

Reformasi sudah terjadi 

Kau belagak peduli 

Sok ikut-ikutan pusing 

Kamu kok jadi nggak cuek lagi 

Oh pacarku kamu kok kampungan 

Kau pacarku ketinggalan zaman 

Gayamu ekstrim 

Tetep aja aku nggak bangga 

Oh pacarku kamu kok kampungan 

Sok yang paling ekstrim 

Malah bikin aku malu saja 

Oh pacarku ketinggalan zaman 

 

( Data 2 ) 
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   Missing Person 

          (Trend Orang Hilang) 

 

Culik-menculik lagi zaman culik-culikan 

Hilang-menghilang lagi nge-trend orang yang hilang 

Di mana mereka berada 

Gimana nasib mereka 

Ngumpet takut apa diumpetin 

Ada di sel apa udah mati 

Lepas-lepasin, sebab-sebab sekalian jelasin 

Bebas-bebasin kalo memang di dalam bui 

Nggak ada kabar berita 

Jangan-jangan mereka disiksa 

Tiba-tiba lepas (yang lepas) apa bener bebas 

Kok pada diem mulut membungkam (apa dibungkam) 

Lepas-lepasin, bebas-bebasin, balik-balikin 

Walau cuma tubuh yang mati 

Lepas-lepasin, bebas-bebasin, balik-balikin 

Rasa aman biar pada tentram 

 

( Data 3 ) 
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Bela Diri 

       (Polisi Pasti Telat) 

 

Nyawa orang kini udah nggak ada harganya 

Crime di sini serasa makin tinggi 

Apa perlu Indonesia kaya di Texas 

Orang bebas beli pistol buat jaga diri 

(karna polisi datang terlambat) 

Daripada dibunuh 

Untuk bela diri, mending tembak duluan 

Daripada dibunuh 

Untuk bela diri, mending kamu kutembak 

Dor...dor...dor... (mampuslah kau) 

 

( Data 4 ) 
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    Naik-naik ke Puncak Gunung  

Naik-naik ke puncak gunung  

Sembako naik setinggi gunung 

Lihat kiri lihat kanan 

Rakyat kecekik harga-harga 

Naik-naik ke puncak gunung 

BBM naik nggak tanggung-tanggung 

Lihat kiri lihat ke kanan 

Rakyat panik dimana-mana 

Naik terus nggak pernah turun 

Naik melulu nggak mau turun  

Naik-naik ke puncak gunung 

Penguasa tertinggi di puncak gunung 

Lihat ke kiri lahat ke kanan 

Tutup mulut mata rakyat sengsara 

Naik-naik ke puncak gunung 

Yang duduk di atas nggak mau turun 

Lihat kiri lihat ke kanan 

Rakyat susah Lo cuek aja 

Udah paling tinggi pengin naik lagi  

Harusnya pensiun nggak mau diganti 

Naik-naik ke puncak gunung 

Besar pasak daripada tiang 

Lihat kiri lihat kanan  

Pinjemnya getol bayarnya ogah 

Kakek yang ngutang yang bayar siapa 

Naik terus nggak pernah turun 

Ngutang melulu nggak bisa bayar 

( Data 5 ) 
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L.O.V.E 

L.O.V.E Love punya empat huruf 

Semua relationship membutuhkan itu 

L.O.V.E Love punya empat huruf 

Buat kita ingin tahu atau malah bikin ragu 

Kamu pilih yang mana 

Kita sahabat atau jadi kekasihmu (pacarmu) 

Kamu mau pilih yang mana 

Aku bisa dan ku rela tuk jadi dua-duanya 

L.O.V.E Love punya empat huruf 

Bikin lupa diri bisa buta atau bunuh diri 

L.O.V.E Love punya empat huruf 

Yang kuharap tulus dari dalam hatimu 

Kalau gue bisa (ingin aku) denger tiga suku kata kecil 

Bermakna besar yang berarti I Love You  

Please tell me I Love You 

Cinta kamu cinta yang mana 

Cinta sahabat aku ingin lebih dari itu 

Kamu pilih yang mana 

Aku bisa dan ku rela tuk jadi dua-duanya 

L.O.V.E Love punya empat huruf 

L.O.V.E Love yang pernah terucap dari mulutmu 

Dan kuharap tulus dari dasar hatimu 

 

( Data 6 ) 
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Cuma Untukmu 

       (Anuku) 

 

Cuma gandengan tangan nggak pake peluk-pelukkan 

Cuma cium-cium dipipi nggak pake cipok-cipokkan 

Cuma janji berkencan nggak ada niat pacaran 

Aku sudah tahu anuku hanya untuk dirimu 

Aku pun tahu begitu harus nunggu resmi dulu 

(kita tunggu sampe diresmiin penghulu) 

Percayalah jangan cemburu 

Cuma jalan-jalan di keramaian bukannya mojok berduaan 

Cuma pergi ke 21 bukan nontan film begituan 

Cuma duduk di sofa bukan tidur-tiduran di ranjang 

Cuma santai-santai di pantai sambil menatap bintang 

Kita cuma ngobrol curhat-curhatan sambil tukar pikiran 

 

( Data 7 ) 
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  Aktor Intelektual 

  (Who Are They) 

 

Ku ingin menangis lihat di sana-sini 

Apa yang sedang terjadi 

Rakyat terinjak diinjak 

Ini, suasana ini dan keadaan ini 

Memanaskan hati aku tersentak 

Apa yang ku lakukan 

Apa ini belum perlu 

Haruskah aku diam saja 

Apa juga belum perlu 

Untuk kepentingan pribadi 

Dan memperkaya diri 

Enggak peduli rakyat terdesak didesak 

Untuk membeli bahan-bahan yang sangat dibutuhkan 

Terkunci dalam gudang 

Dengan harga yang nggak kebayang 

Banyak Cina melarat apes kena disikat 

Kadang seumat percaya akhirat (nasionalisme kuat) 

Kadang Cina yang nekad seperti konglomerat 

Yang ngambil uang rakyat banyak bank terjerat 

Mereka yang paling dekat sama oknum pejabat 

Yang sering banyak nyunat duit haram punya rakyat 

Abis diembat tapi selamat 

Dendam lama terpendam sama orang keturunan 

Dan semakin menggeram lakukan penjarahan bahkan perkosaan 

Apa memang dendam terpendam cuma karna keturunan 

Siapa yang cari keuntungan didalam kesempitan 

Awas kita cuma ditunggangi intelektual yang ambisi 

Memancing anarki demi revolusi  

Pasti kita dijejali dengan penuh janji-janji  

Kalo itu terjadi rakyat juga yang dikorbani 

Dan ku nggak sabar lagi kan menapakkan kaki 

Untuk beraksi aku tergerak haruskah aku lakukan 

Apa ini memang perlu harus aku lakukan 

Karna ini memang perlu aku terlalu emosi 

Menunggu waktu sehari nggak bisa menahan diri untuk bergerak 

Ini lingkaran setan harus banyak berkorban 

Masuk lingkaran setan banyak yang jadi korban bergelimpangan 

 

( Data 8 ) 
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  Naluri Binatang 

 Hey...kambing congek  

Pantes nggak denger kami merengek 

Hey...sapi ompong 

Ingat umur siapin lubang kubur dong 

Awas kalian semakin parah penyakitnya (yang mau mati) 

Ntar nggak bisa rebutan rumput seger di ladang 

Hey...anjing buduk 

Udah buduk masih kasak-kusuk 

Hey...kucing garong 

Ikan asin gue aja dicolong 

Nanti kalian jadi tambah penyakitan (sekalian mati) 

Biar nggak pada rebutan tulang segar di bak sampah 

Semprot pestisida biar pada mampus semua 

Hey...kambing congek  

Hey...sapi ompong 

Hey...anjing buduk 

Hey...kucing garong 

Hey...babi ngepet 

Udah haram masih juga nyopet 

Hey...lintah darat 

Ngisepin darah rakyat sampe sekarat 

 

( Data 9 ) 
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   Gadis Selebriti 

Kamu lupa aku apa kau menghindar 

Ku tahu kamu selalu sibuk 

Tapi semua orang butuh seseorang 

Suatu hari kamu perlu aku 

Berikan sedikit waktu menghabiskan dengan kamu 

Kalo bisa seharian bolehkah 

Berikan sedikit waktu jalan-jalan sama kamu 

Kemanapun kamu mau, harus mau! 

Mulutmu matamu oceh argumenmu  

Nggak bisa lepas dari otakku 

Itu yang bikin aku jadi penasaran 

Tuk bersama lagi kapan-kapan 

Berikan sedikit waktu menghabiskan dengan kamu 

Kalo bisa seharian boleh ya 

Berikan sedikit waktu ngobrol-ngobrol sama kamu 

Tuker pikiran denganmu apa mau? 

Dan jika hari ini belum cukup bolehkah aku telefon kamu 

Tapi jangan rencana dan janji nggak pasti 

Hari esok siapa yang tahu 

Berikan sedikit waktu menghabiskan dengan kamu  

Kalo bisa semaleman boleh dong 

Berikan sedikit waktu mendekap erat tubuhmu 

Kulumat habis bibirmu kamu mau 

Mumpung kau disini kita puas-puasin 

Besok mungkin kita nggak bertemu lagi 

Aku sudah mengerti nggak usah dijelasin 

Karna ku tahu siapa kamu 

Berikan sedikit waktu cuma berdua denganmu 

Ikuti angin bertiup sampe jauh 

Berikan sedikit waktu tertutup dalam ruangan  

Bisa berbebas-bebasan, You know lah! 

 

( Data 10 ) 
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 Neangan Manuk 

Neng geulis manis-manis 

Apa karna udara yang dingin 

Putih-putih wangi-wangi 

Aku jadi ingin mendekati 

Saha ngarana badhe kamana rek neangan manuk 

Teteh cantik mata lentik 

Tatap polosmu bikin hati menggelitik 

Bibir mungil senyum usil 

Tawa ramahmu bikin aku tambah usil 

Saha ngarana badhe kamana rek neangan manuk 

Lugu-lugu malu-malu tapi kalo di tempat sepi 

Kamu mau lucu-lucu bikin nafsu 

Maukah kamu jalan-jalan denganku 

Saha ngarana badhe kamana rek neangan manuk 

Aku ngak kepikiran ngeres 

Kamu jangan takut diperes 

Otak gue nggak sampe situ  

Percayalah jangan takut-takut  

 

( Data 11 ) 
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 Nggak Mau Percaya 

Tapi mengapa temanmu berbisik 

Ditelingaku ceritakan segala  

Kelakuanmu dibelakangku 

Tapi mengapa temanmu menganggap 

Kita percuma 

Ku yakinkan diri itu bohong 

Aku tak percaya 

Nggak mau percaya 

 

( Data 12 ) 
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  Siapa yang Salah 

 

Gue punya bakat untuk jadi musisi  

Untung gue punya hasil lebih besar dari gaji menteri 

Tapi yang gue bingung juga gue nggak ngerti 

Rumah gue bukan di P.I dan gue nggak pake mobil mercy 

Aku anak panah dari busur situasi 

Kreasi bapak sendiri yang berjiwa revolusi 

Aku cuma korban keadaan frustasi 

Kecewa berontak dobrak-dobrak tembok kondisi 

Siapa yang salah, apa gue yang salah 

Gue bener-bener salah karna gak mau serakah 

Satu OPP berkuasa karna banyak yang nyoblos  

Para pejabatnya anggota OPP yang menang 

OPP yang kalah cuma bisa tutup melongos 

Nggak dapat tempat untuk bareng-bareng berjuang 

Anak bocah terperangkap jerat situasi 

Ciptaan bapakku yang gaul merevolusi 

Aku cuma korban keadaan frustasi 

Kecewa bertanya membobol tembok tradisi 

Siapa yang salah apa yang salah  

Yang kalah apa salah apa sistemnya yang salah 

Satu markas OPP diserang sama anggotanya sendiri 

Ribut ngotot-ngototan sampai banyak korban 

Sankin demokrasinya ditelan mentah-mentah falsafah 

Sampe lupa apa yang namanya musyawarah mufakat 

Mereka terperangkap jerat situasi 

Kreasi bapakku yang gaul merevolusi  

Mereka itu korban keadaan frustasi 

Kecewa berontak membobol tembok kondisi 

Siapa yang salah nggak tahu ide siapa 

Ikut ngomong takut salah 

Nanti kena-kena salah 

Di utara bla, bla, bla...dan musiknya bla, bla, bla... 

Di timur bla, bla, bla...lalu gosipnya bla, bla, bla... 

27 Juli bla, bla, bla...hingga gosipnya bla, bla, bla... 

Apa itu bla, bla, bla...apa gosipnya yang bla, bla, bla... 

Mereka anak panah dari busur situasi 

Ciptaan bapak sendiri yang berjiwa revolusi 

Mereka jadi korban keadaan frustasi  

Kecewa berontak cabik-cabik tembok kondisi 

Siapa yang salah, gosipnya salah-salah 

Salah-salah pegang senjata bisa salah-salah arah 

Negara kita Pancasila yang katanya beradab 

Tapi memburu maling kaya anjing mau disamsat 

Seredivis-redivisnya penjahat kalo cuma kabur sih 
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Nggak pake nyerang petugas ngapain di dor? 

Sebohong-bohongnya kriminal paling sial ketangkep ya? 

Dipaksa ngaku aja harus sampe bengap-bengap 

Mereka terperangkap dari jerat situasi 

Kreasi bapakku yang gaul merevolusi 

Mereka jadi korban keadaan frustasi 

Kecewa marah-marah mendobrak tembok tradisi 

Siapa yang salah praduga tak bersalah  

Awas cuma salah paham 

Maen hukum jangan salah-salah 

Like fine, like sun anak nggak bener  

Bapaknya ngasih pendidikan  

Katanya Bhinneka Tunggal Ika 

Kok aturan keluarga masih berbau SARA 

Ngomong jangan kebarat-baratan  

Dari bocah dikejar mimpinya di Amerika  

Ngaku udah merdeka tapi gayanya masih solder berandal 

Aku terperangkap jerat situasi 

Ciptaan bapakku yang gaul merevolusi 

Aku cuma korban lingkungan kondisi 

Kecewa berontak mendobrak tembok tradisi 

Siapa yang salah nggak ada yang salah 

Tapi aku nggak salah karna aku lebih ikuti dari kata hati 

Siapa yang salah nggak ada yang salah  

Semuanya salah sama-sama salah 

 

( Data 13 ) 
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  Funky Junkie 

Gue kurus bukan nggak doyan makan 

Apalagi kurus karna kurang makan 

Tapi kurus memang udah turunan 

Gue kurus bukannya sakit hati 

Apalagi gara-gara diet setengah mati  

Tapi kurus memang aslinya begini 

Dan mereka bilang ini junkies style 

Funky junkie 

Cewek sekarang bilang seksi 

Funky junkie 

Banyak cewek yang pada ngiri (gara-gara seksi) 

Gue nggak mau dibilang kaya African yang mau mati 

Gue paling males angkat beban yang berat sekali 

Abis gue suka body yang seperti ini 

Yang mereka bilang ini junkie style 

Funky junkie 

Banyak cewek yang bilang seksi 

Funky junkie 

Peragawati jadi ngiri (gara-gara seksi) 

Funky junkie 

Cewek gue pun bilang seksi 

Funky junkie 

Body gini yang lagi funky 

 

( Data 14 ) 
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  Full Moon Blues 

 

Sejak kita lewati bulan purnama itu  

Masih terasa jejak tanganmu gerayangi tubuhku 

Saat kita lalui gelap malam di pantai 

Bercumbu berdua di pasir putih 

Kita telanjang di bawah sinar bulan  

Peluhku bercampur dengan air lautan  

Pasrah kau berikan milikmu pertama kali 

Bergumul berdua di pasir putih  

Kapan itu terulang lagi 

Aku ingin sekali lagi 

Mungkinkah kan terulang lagi 

Hanya untuk semalam lagi 

Kita terbawa sepi suasana sepi 

Buang sedih didalam hati 

Kamu nggak perlu sendiri 

Full moon besok kan datang lagi 

Full moon blues 

 

( Data 15 ) 
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  Punk Java 

 

Cublak-cublak suweng 

Suwengi ting gelender 

Mambu ketundhung gudel 

Pak gempong lera-lere 

Sopo ngguyu ndelekake 

Sir...sir pong dele kopong 

Sir...sir pong dele kopong 

Gundul-gundul pacul gembelengan 

Nyunggi-nyunggi wakul gembelengan 

Wakul ngglempang segane dadi sak latar 

Suwe ora jamu 

Jamu godhong telo 

Suwe ora ketemu 

Temu pisan gawe gelo 

Matur nuwun nggih..... 

 

( Data 16 ) 
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Lampiran 4 

 

 

 

 

 

 

Profile 
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Slank adalah nama salah satu grup musik papan atas Indonesia yang 

bermula dari Desember 1983 dengan pendirian Cikini Stones Complex (CSC), 

grup musik yang terdiri dari anak-anak SMA Perguruan Cikini, Jakarta. Di sinilah 

Bimo Setiawan (drum), Boy (gitar), Kiki (gitar), Abi (bass), Uti (vokal) dan Well 

Welly (vokal) mengekspresikan kesukaan mereka terhadap karya-karya Rolling 

Stones.  Sayangnya grup ini tidak bisa bertahan dan membubarkan diri. 

Selanjutnya berturut-turut terjadi perombakan personil sampai akhirnya terbentuk 

formasi ke-14 pada tahun 1996 yang bertahan sampai sekarang. Formasi akhir ini, 

yang dimulai dari album ke-7 Slank, terdiri dari Bimbim (drum), Kaka (vokal), 

Ivanka (bass), Ridho (gitar) dan Abdee (gitar).  Slank memiliki kelompok 

penggemar yang fanatik, yang dikenal sebagai Slankers. 

Sebelum terbentuk formasi yang sekarang, karena keuletan Bimbim 

(panggilan Bimo Setiawan) setelah bubarnya CSC, membentuk band lagi dan 

merubah nama menjadi Red Evil dengan formasi Bim2 (drum), Bongky (gitar), 

Kiki (gitar), Denny (bas), dan Erwan (vokal).  Mereka sudah mulai berani 

memainkan lagu-lagu mereka sendiri.  Penampilan mereka diatas panggung yang 

cenderung seadanya dan slenge‟an menjadikan para penonton sering menyebut 

mereka band slenge‟an. Mulai saat itu nama band mereka berubah menjadi Slank.  

Pergantian personil menjadi kebiasaan dalam band ini.  Namun mereka mulai 

meraih kepopuleran dengan formasi Bimbim (Drum), Kaka (Vokal), Bongky 

(Bas), Indra( Keyboard), dan Pay (Gitar).  Dari formasi inilah mereka berjuang.  
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Berkali-kali mengirim demo ke berbagai label, berkali-kali pula rekaman mereka 

ditolak. Lalu mereka bertemu dengan seorang produser Budi Susatio, setelah 

mendengarkan musik mereka, Budi yakin bahwa musik mereka akan banyak 

disukai karena musik mereka beda dari musik mainstream pada masa itu. Slank 

menggabungkan antara Pop, Rock „n Roll, Blues, dan Etnik yang menjadi warna 

musik Slank. 

Keyakinan Budhi terbukti, album pertama Suit…Suit...He..He…meledak 

di pasaran dengan hits „maafkan‟ dan „memang‟. Dengan album pertama itu pula 

Slank mendapat penghargaan pertamanya di BASF award sebagai pendatang baru 

terbaik.  Sejak saat itu Slank mulai dikenal masyarakat seluruh Indonesia, dan 

terus berkarya.  Karya-karya mereka antara lain: 

 Album Kampungan, Piss, Generasi Biru, Minoritas.  Setelah penggarapan 

album Minoritas Slank kehilangan tiga anggota sekaligus yaitu Bongki, 

Indra, dan Pay (yang sekarang sukses dengn BIP-nya).  Akhirnya Kaka 

dan Bimbim berjuang mempertahankan band ini. Dengan dua personil 

mereka mencoba membuat album baru, yaitu Lagi Sedih dengan dibantu 

Ivan (bass) dan Reynold (gitar). 

 Hingga akhirnya tahun 1996 terbentuk formasi ke-14 yang terdiri dari 

Kaka (vokal), Bimbim (drum), Ivanka (bass), Ridho (gitar), Abdee (gitar). 

Hingga sekarang mereka telah mengeluarkan album Tujuh, Virus, Mata 

Hati Reformasi, 999+09, Satu-Satu, Plur, Slankissme, Slow But Sure, ini 

belum termasuk album live dan de best.  Hingga sekarang Slank masih 

berkarya dan banyak memiliki penggemar yang biasa menyebut diri 

mereka SLANKERS. Mereka cenderung setia pada Slank karena mereka 

menganggap musik Slank adalah musik jujur dan apa adanya yang 

mewakili jiwa dan semangat muda mereka. 
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Abdee Negara 

 

Tempat/Tanggal Lahir : Donggala, 28 Juni 1968 

 

Agama : Islam 

 

Tinggi/Berat Badan : 170 cm / 50 kg 

 

Hobby : Motor Cross 

 

Idola : Keith Richard, Jimmy Hendrix 

 

Posisi : Guitars Musical 

 

 

Sempat kerjasama dengan musisi mulai dari Gideon Tengker, Ermy Kulit, 

Michael “Sket” Meyer, dan Eki Lamoh. 

 

Selain itu pernah membentuk Interview Band dengan Hengky Supit, DOR Band 

dengan Wawan and Michael Meyer, Enemes Band dengan Sandy and Iram “U” 

Camp, Makhatana Band dengan Dino and Yoyo “Bayou”, KRS dengan Cendy 

Luntungan dan Harry Anggoman, Arjaco dengan Arthur Kaunang dan James F. 

Sundah.  Dan bergabung dengan Slank mulai album Tujuh sampai sekarang. 
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Bimo Setiawan Almachzumi 

 

Nama Panggilan : Bimbim 

 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Desember 1966 

 

Agama : Islam  

 

Tinggi/Berat Badan : 173 cm / 52 kg 

 

Hobby : Sepak Bola 

 

Idola : Van Hallen, Rolling Stones, Queen 

 

Posisi : Drums / Percussions / Guitar Musical 

 

 

Bermain drum sejak usia 13 tahun.  Pertama mendirikan band dengan anak-anak 

SMA Perguruan Cikini dengan nama Cikini Stones Complex. 
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Akhadi Wira Satriaji 

 

Nama Panggilan : Kaka 

 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Maret 1974 

 

Agama : Islam  

 

Tinggi/Berat Badan : 171 cm / 60 kg 

 

Hobby : Sepak Bola 

 

Idola : Bob Marley, David Coverdale 

 

Posisi : Guitars / Vocal Cord Musical 

 

 

Mulai kelihatan bakatnya menyanyi sejak usia 9 tahun.  Pertama punya sebuah 

band dengan sepupunya yaitu Bimbim dan teman-teman SMA-nya. Pernah jadi 

vokalis dari LOVINA band, sebagai vokalis pinjaman. 
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Mohammad Ridwan Hafiedz 

 

Nama Panggilan : Ridho  

 

Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 3 September 1973 

 

Agama : Islam  

 

Tinggit/Berat Badan : 173 cm / 50 kg 

 

Hobby : Sepak Bola 

 

Idola : Blues Saraceno, Nick Nolan, Beatles, Jimmy Hendrix 

 

Posisi : Guitars Musical 

 

Bermain musik sejak usia 12 tahun di Samarinda.  Sempat bergabung dengan Cat 

Power Band dan membentuk Last Few Minutes (LFM) Band.  Kemudian untuk 

mendalami main gitarnya, dia lalu kuliah di Musician Institute Hollywood,Los 

Angeles. 

Pernah menggarap musik untuk Vina Panduwinata, Nita Tilana, Nugie, Vony 

Sumlang.  Bergabung dengan Slank mulai album Tujuh sampai sekarang. 
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Ivan Kurniawan Arifin 

 

Nama Panggilan : Ivan 

 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Desember 1971 

 

Agama : Islam  

 

Tinggi/Berat Badan : 170 cm / 55 kg 

 

Hobby : Sepak Bola 

Idola : Rolling Stones, Beatles  

Posisi : Bass / Guitars Musical 

 

Bermain gitar saat usianya menginjak 14 tahun. Finalis dari West Java Rock 

Festival. Pernah punya band dengan nama House Of The Rising Sun Band, Bass 

player for Imanez‟ Otto Jam.  Auditional player, saat Slank membuat album yang 

ke-enam dan bergabung dengan Slank sampai sekarang. 

 


