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                              ABSTRAK 

 

Ibnu Atoilah (1155030094): Collocation Words in Lyrics Superman is Dead Song. 

Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung 

Djati Bandung. Pembimbing 1. Toneng Listiani, M.Hum 2. H. Lili Awaludin M.A. 

Kata Kunci: Kolokasi, Kolokasi Gramatikal, Kolokasi Leksikal, Sosial Kritik,  

           Lirik Lagu. 

Kolokasi atau disebut dengan sanding kata diartikan sebagai tata cara dalam 

merangkai suatu frase dalam penyusunan kombinasi kata yang tepat dan benar. 

Dalam lirik lagu Superman is Dead banyak terdapat sanding kata dengan makna 

yang berbeda-beda yang mengandung kosakata. Dalam penelitian ini, peneliti fokus 

pada penemuan jenis dari kolokasi yang berdasarkan pembagian grup dan mencari 

makna sosial dan kritik yang masuk dalam jenis kata kolokasi. Masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan kedalam dua pertanyaan, yaitu: 1. Apa jenis kolokasi kata 

yang ditemukan dalam lirik album lagu “Superman is Dead”? 2. Apa isi sosial dan 

kritik yang muncul dimiliki oleh kata kolokasi dalam lirik album “Superman is 

Dead”?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pengolahan data 

dengan cara mengidentifikasi, mengkategorikan, menganalisis, dan menginterpret-

asikan dalam menjawab pertanyaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diambil dari sebuah lirik lagu dari band asal Indonesia, yaitu kota Bali. Penulis 

menggunakan teori Benson et al (1986) dan Wilson (1921) untuk mendukung 

permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam 3 album lagu 

Superman is Dead yaitu Kuta Rock City, Black Market Love, dan Angel The 

Outsiders penulis menemukan 140 kolokasi kata berdasarkan setiap jenis kolokasi.  

Terdapat 72 kolokasi kata untuk gramatikal yang terbagi kedalam 8 jenis, dan 68 

kolokasi kata untuk leksikal yang terbagi kedalam 6 jenis. Selain itu peneliti 

menganalisa makna sosial dan kata kritikan yang menggunakan kolokasi kata, dan 

hasilnya menunjukan bahwa pada 3 album tersebut terdapat 44 kata makna sosial 

dan kata kritikan yang menggunakan kolokasi kata. Kemudian juga ada 16 jenis 

pola verbal bahasa inggris yang termasuk pada jenis gramatikal, dan 1 untuk 

leksikal yang penulis tidak temukan dalam ketiga album tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


