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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada BAB ini, hasil penelitian akan diuraikan secara berurutan mulai dari 

konsep signifier dan signified, form dan content, sinkronik dan diakronik, kemudian 

menguraikan bagaimana sikap manusia terhadap lingkungan hidup 

direpresentasikan dalam lirik lagu “Different World”. 

4.1 Konsep Signifier dan Signified 

Konsep signifier dan signified ini merupakan suatu kesatuan yang bila 

digabungkan akan menjadi sign atau tanda. Berikut adalah uraian dari setiap bait 

lagu “Different World” beserta makna dan analisis tenses-nya, 

Tabel 4.1 

Bait 1 

Signifier Signified 

All we know 

Left untold 

Beaten by a broken dream 

Nothing like what it used to be 

Bait ini menjelaskan bahwa semua 

hal yang kita ketahui tidak 

diungkapkan. Hal-hal yang kita 

impikan hasilnya tidak seperti yang 

kita harapkan atau tidak sesuai. 

Dimana keadaan bumi sekarang ini 

tidak seperti dulu lagi. 

Dari bait ini dapat dilihat bahwa 

manusia tidak mengatakan apa-apa 
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Analisis tenses: 

Kalimat “all we know left untold” dan “beaten by a broken dream” 

menggunakan present simple tense yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut 

diucapkan pada saat kejadian itu sedang atau tengah terjadi. Kemudian kalimat 

“nothing like what it used to be” menggunakan past simple tense yang menunjukkan 

bahwa kejadian yang dimaksud dalam kalimat tersebut sudah terjadi di masa lalu. 

Terlihat dari kata-kata “used to be” yang jika terjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia adalah “dulu” atau “dahulu”. 

Tabel 4.2 

Bait 2 

untuk memberitahu bahwa 

lingkungan tempat tinggal mereka 

sudah rusak walaupun mereka 

sebenarnya mengetahui hal itu. 

Signifier Signified 

We’ve been chasing our demons 

down an empty road 

Been watching our castle turning 

into dust 

Escaping our shadows just to end up 

here once more 

And we both know 

Kita telah melihat atau menyaksikan 

lingkungan yang kita tinggali rusak. 

Kita melarikan diri dari bayangan 

kita, namun kita tetap saja berakhir 

disini atau di tempat yang sama 

sekali lagi dan kita semua 

mengetahui hal itu. 

Terlihat bait ini menjelaskan bahwa 

manusia memiliki sikap mencari-

cari kesalahan mereka sendiri jika 
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Analisis tenses: 

Kalimat “we’ve been chasing our demon down an empty road”, “been watching 

our castle turning into dust”, dan “escaping our shadows just to end up here once 

more” menggunakan present perfect continuous tense yang artinya kalimat tersebut 

diucapkan ketika kejadian itu sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. 

Kemudian kalimat “and we both know” menggunakan present simple tense yang 

artinya kalimat tersebut diucapkan pada saat kejadiannya sedang terjadi dan 

menyatakan fakta. 

Tabel 4.3 

Bait 3 (Refrain) 

dikaitkan dengan kepedulian 

lingkungan. Sehingga bisa 

dikatakan bahwa kita tidak bergerak 

sama sekali dari keadaan 

lingkungan yang rusak seperti 

sekarang walaupun kita bergerak 

mengikuti perkembangan zaman. 

Signifier Signified 

This is not the world we had in mind 

But we got time 

We are stuck on answers we can’t 

find 

But we got time 

Bait ini menjelaskan bahwa dunia 

yang kita tempati sekarang ini 

bukanlah dunia yang kita impikan 

atau bayangkan. Kita belum 

menemukan jawaban bagaimana 

kita bisa memperbaiki lingkungan 

yang rusak ini. Namun kita masih 
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Analisis tenses: 

Kalimat “this is not the world we had in mind” menggunakan past simple tense 

yang menunjukkan bahwa kejadian yang dimaksud dalam kalimat tersebut sudah 

terjadi dan tidak sesuai dengan bayangan si komunikator. Sedangkan kalimat “but 

we got time” menggunakan past simple tense yang menunjukkan bahwa kejadian 

yang dimaksud dalam kalimat tersebut sudah terjadi di masa lalu. Kemudian 

kalimat “we are stuck on answers we can’t find” dan “the skyline reminds us of a 

different time” menggunakan present simple tense yang menunjukkan bahwa 

kalimat tersebut diucapkan pada saat yang sama ketika komunikator 

And even though we might have lost 

tonight 

The skyline reminds us of a different 

time 

This is not the world we had in mind 

But we got time 

memiliki waktu jika kita mau 

bergerak bersama-sama mencari 

dan menemukan solusi untuk 

memperbaiki lingkungan yang 

rusak. 

Kalimat “but we got time” adalah 

suatu penekanan mengenai 

ungkapan rasa kecewa bahwa kita 

sebenarnya sudah diberikan waktu 

atau kesempatan untuk 

memperbaiki lingkungan kita, 

namun kita tidak menggunakannya 

dan malah tidak memperdulikannya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

bait ini merepresentasikan sikap 

manusia yang tidak memanfaatkan 

waktu dengan baik. 
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menguncapkannya. Sedangkan kalimat “and even though we might have lost 

tonight” menggunakan present perfect tense yang menunjukkan bahwa kejadian 

yang dimaksud dalam kalimat tersebut terjadi di masa lalu dan baru saja selesai 

yang diucapkan di masa sekarang. 

Tabel 4.4 

Bait 4 

Analisis tenses: 

Semua kalimat pada bait 4 menggunakan present simple tense yang 

menunjukkan bahwa kejadian yang dimaksud dalam kalimat tersebut sedang terjadi 

ketika komunikator sedang mengucapkannya. 

 

 

Signifier Signified 

Broken smile tired eyes 

I can feel your longing heart 

Call my name 

Howling from afar 

Pada bait ini dijelaskan bahwa 

lingkungan dan semua makhluk 

hidup didalamnya merasakan 

kerinduan akan keadaan bumi yang 

dulu, dimana bumi minim polusi, 

sungai dan laut tidak tercemar 

berbagai macam limbah dan segala 

bentuk kerusakan alam lainnya. 

Dapat dilihat bahwa sikap manusia 

yang direpresentasikan dalam bait 

ini yaitu, merindukan keadaan bumi 

yang hijau seperti dulu.     
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Tabel 4.5 

Bait 5 

Analisis tenses: 

Kalimat “we’ve been fighting our demons just to stay afloat”, “been building 

our castle just to watch it fall”, dan “been running forever just to end up here once 

more” menggunakan present perfect continuous tense yang menunjukkan bahwa 

kalimat tersebut diucapkan pada saat kejadian yang dimaksud dalam kalimat 

tersebut sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Kemudian kalimat “and 

now we know” menggunakan present simple tense yang menunjukkan bahwa 

kejadian yang dimaksud dalam kalimat tersebut sedang terjadi dan menyatakan 

fakta. 

Bait 6 (Kembali ke refrain) 

 

Signifier Signified 

We’ve been fighting our demons just 

to stay afloat 

Been building our castle just to 

watch it fall 

Been running forever just to end up 

here once more 

And now we know 

Bait ini merupakan pengulangan 

dari bait 2, namun ada sedikit 

perbedaan dalam maknanya. Pada 

bait ini jelaskan bahwa sikap 

manusia yang hanya berusaha untuk 

tetap bertahan dalam keadaan 

seperti sekarang ini tanpa berusaha 

memperbaikinya. Alam dan 

lingkungan di sekitar kita masih 

sama saja atau masih rusak dan 

manusia juga sudah tahu. 
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Tabel 4.6 

Bait 7 

Analisis tenses: 

Semua kalimat pada bait diatas menggunakan present simple tense yang 

menunjukkan bahwa kalimat itu diucapkan pada waktu yang sama pada saat 

komunikator mengucapkannya. 

Tabel 4.7 

Bait 8 

Signifier Signified 

Take me back 

Back to the mountain side 

Under the northern lights 

Chasing the stars 

Bait ini menjelaskan keinginan 

penulis lagu akan bumi yang hijau 

dan indah. Dimana keindahan bumi 

masih bisa dinikmati, hewan-hewan 

belum terancam punah, dan es di 

kutub masih belum mencair secara 

drastis. 

Dari bait ini terlihat bahwa beberapa 

manusia masih bersikap optimis dan 

masih ingin melihat serta 

memperbaiki bumi yang kita 

tempati sekarang ini menjadi bumi 

yang indah. 

Signifier Signified 

Take me back Bait ini memiliki makna yang sama 

dengan bait 7, yaitu mengenai 
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Analisis tenses: 

Kalimat “take me back”, “back to the mountain side”, “back to the start”, dan 

“and we both know that” menggunakan present simple tense yang menunjukkan 

bahwa kalimat itu diucapkan pada waktu yang sama saat komunikator 

mengucapkannya. Kemudian kalimat “when we were full of life” menggunakan past 

simple tense yang menunjukkan bahwa kejadian yang dimaksud dalam kalimat 

tersebut adalah kejadian di masa lalu. 

Bait 9 (Kembali ke refrain dan merupakan bait terakhir) 

4.2 Konsep Form dan Content 

1. Broken dream 

Kata “broken dream” jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah “mimpi 

yang rusak”. Dalam lagu ini, “broken dream” memiliki makna harapan 

manusia yang hancur karena realita yang ada tidak seperti apa yang 

Back to mountain side 

When we were full of life 

Back to the start 

And we both know that 

keinginan penulis lagu akan bumi 

yang hijau dan indah. Dimana 

keindahan bumi masih bisa 

dinikmati, hewan-hewan belum 

terancam punah, dan es di kutub 

masih belum mencair secara drastis. 

Sikap yang direpresentasikan dalam 

bait ini pun juga sama dengan bait 7, 

yaitu sikap optimis yang masih 

dimiliki oleh beberapa manusia. 
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dibayangkan oleh manusia, yang juga berarti bahwa lingkungan kita rusak 

karena sikap manusia. Hal itu terlihat dari lirik lagu ini yang menunjukkan 

bahwa harapan diibaratkan sebagai mimpi dan mimpi merupakan sesuatu 

yang hanya dibayangkan manusia. Karena lagu ini ingin mengibaratkan 

realita atau kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan manusia 

maka menurut penulis, kata “broken dream” digunakan untuk mengibaratkan 

realita atau kenyataana yang tidak sesuai dengan harapan manusia. 

2. Demons 

Kata “demons” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah “setan”. 

Dalam lagu ini kata “demons” memiliki makna kesalahan yang dibuat oleh 

manusia terhadap lingkungan hidup. Hal itu penulis dapat dari kata-kata atau 

bahasa istilah yang sudah umum yang mengibaratkan bahwa setan merupakan 

sesuatu yang negatif dan mendorong manusia melakukan suatu kesalahan. 

Maka dari itu, menurut penulis kata “demons” digunakan untuk 

mengibaratkan kesalahan yang dibuat oleh manusia terhadap lingkungan 

hidup. 

3. Empty road 

Kata “empty road” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah 

“jalanan yang kosong”. Dalam lagu ini kata “empty road” memiliki makna 

bahwa manusia hanya tetap diam walaupun lingkungan sekitarnya rusak 

tanpa melakukan apa-apa atau belum menemukan solusi yang tepat. Hal itu 

diketahui penulis berdasarkan kelanjutan dari kata “demons” yang 

mengibaratkan kesalahan manusia tidak hanya merusak lingkungan, tetapi 
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juga tidak melakukan apapun itu memperbaiki lingkungan, sehingga menurut 

penulis, kata “empty road” mengibaratkan hal tersebut. 

4. Castle 

Kata “castle” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah “istana”. 

Dalam lagu ini kata “castle” memiliki makna lingkungan yang kita tinggali 

serta kenampakan alam disekitar kita. Hal itu penulis interpretasikan dari 

beberapa bahan bacaan yang pernah dibaca penulis berupa lirik lagu dan kata-

kata mutiara yang mengibaratkan “castle” sebagai tempat tinggal manusia 

atau rumah. Rumah kita juga merupakan bagian dari lingkungan kita, maka 

dari itu menurut penulis kata “castle” digunakan dalam lagu ini untuk 

mengibaratkan lingkungan yang kta tinggali serta kenampakkan alam 

lainnya. 

5. Dust 

Kata “dust” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah “debu”. 

Dalam lagu ini kata “dust” memiliki makna lingkungan yang hancur. Hal itu 

penulis ketahui dari video lirik lagu ini yang menunjukkan sebuah gunung es 

yang terkikis karena faktor iklim bumi yang sudah berubah dan jatuh menjadi 

butiran-butiran kecil. Maka dari itu menurut penulis kata “dust” dalam lagu 

ini untuk mengibaratkan lingkungan yang hancur. 

6. Shadows 

Kata “shadows” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah 

“bayangan”. Dalam lagu ini kata “shadows” memiliki makna yang hampir 

sama dengan kata “demons” dalam lagu ini yaitu kesalahan yang dibuat oleh 
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manusia terhadap lingkungan hidup. Menurut penulis, sesuatu yang tidak bisa 

dihindari manusia adalah bayangannya sendiri. Penulis juga percaya kalau 

manusia pasti melakukan kesalahan, sehingga kedua hal itu tidak bisa lepas 

dari diri manusia. Maka dari itu, menurut penulis kata “shadows” 

mengibaratkan kesalahan yang dibuat oleh manusia terhadap lingkungan 

hidup. Selain itu, penulis juga berpendapat kalau kata “demons” tidak diulang 

lagi agar lirik lagu ini bervariasi. 

7. Tonight 

Kata “tonight” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah “malam 

ini”. Dalam lagu ini “tonight” memiliki makna sekarang atau pada saat ini. 

Hal itu diketahui penulis setelah membaca ulang lirik lagu ini dan mengaitkan 

dengan keadaan lingkungan sebenarnya, yaitu pada saat ini dimana 

lingkunagn kita masih rusak. Maka dari itu, menurut penulis kata “tonight” 

mengibaratkan kata sekarang atau pada saat ini. 

8. Skyline 

Kata “skyline” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah “kaki 

langit”. Dalam lagu ini kata “skyline” memiliki makna kesempatan atau 

harapan untuk membuat lingkungan kita kembali bersih. Hal itu diketahui 

penulis dari video lirik lagu ini yang menunjukkan komunitas-komunitas 

pecinta lingkungan sedang berdemo dan membersihkan beberapa tempat dari 

sampah. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa kata “skyline” 

mengibaratkan kesempatan dan harapan untuk membuat lingkungan kita 

kembali bersih. 
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9. Broken smile 

Kata “broken smile” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah 

“senyum yang rusak”. Dalam lagu ini kata “broken smile” memiliki makna 

bahwa semua makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita merasa lelah 

jika lingkungan yang kita tinggali terus menurus dirusak. Hal itu penulis 

diketahui dari pengalaman pribadi penulis yang pernah melihat dari ekspresi 

orang-orang disekitar penulis. Salah satu teman penulis pernah tersenyum 

ketika dia sedang kelelahan karena berbagai kegiatan. Senyum yang 

ditunjukkan juga bukan senyuman yang biasanya, ia menunjukkan senyuman 

itu sebagai bentuk kesopanan. Bisa dikatakan bahwa senyuman yang 

ditunjukkannya adalah senyuman yang rusak. Maka dari itu, penulis 

berpendapat bahwa kata “broken smile” mengibaratkan semua makhluk 

hidup yang ada di lingkungan sekitar kta sudah merasa lelah dirusak terus 

menerus. 

10. Tired eyes 

Kata “tired eyes” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah “mata 

lelah”. Dalam lagu ini kata “tired eyes” memiliki makna yang sama dengan 

kata “broken smile” dalam lagu ini yaitu lingkungan di sekitar kita sudah 

merasa lelah dirusak. Hal itu diketahui penulis berdasarkan kelanjutan dari 

kata “broken smile”. Senyum yang rusak karena kelelahan biasanya 

didampingi juga dengan mata yang lelah. Sehingga kata “broken smile” dan 

kata “tired eyes” merupakan satu kesatuan. Maka dari itu, penulis 
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berpendapat bahwa kata “tired eyes” mengibaratkan hal yang sama dengan 

kata “broken smile”. 

11. Howling 

Kata “howling” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah 

“melolong”. Dalam lagu ini kata “howling” memiliki makna bahwa semua 

makhluk hidup berteriak memohon kepada manusia untuk berhenti merusak 

lingkungan. Hal itu diketahui penulis berdasarkan film yang pernah ditonton 

penulis. Melolong adalah hal yang hanya dilakukan oleh hewan dan hewan 

yang identik dengan melolong adalah serigala dan anjing. Dalam salah satu 

film yang pernah ditonton penulis, seekor serigala melolong untuk 

berkomunikasi dengan kawanannya. Lolongannya itu berarti meminta 

pertolongan kepada kawanannya. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa 

kata “howling” mengibaratkan semua makhluk hidup berteriak memohon 

kepada manusia untuk berhenti merusak lingkungan. 

12. Afloat 

Kata “afloat” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah 

“terapung”. Dalam lagu ini kata “afloat” memiliki makna bertahan dalam 

keadaan lingkungan yang masih rusak. Hal itu diketahui berdasarkan logika 

penulis. Manusia pasti tidak bisa terus menerus terapung diatas permukaan 

air, baik dengan alat bantu seperti perahu atau tidak menggunakan alat bantu 

sama sekali. Meskipun harus terapung itupun hanya untuk keadaan darurat 

dan pasti harus kembali ke daratan. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa 
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kata “afloat” mengibaratkan manusia yang bertahan dalam keadaan 

lingkungan yang masih rusak. 

13. Fall 

Kata “fall” jika terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah “jatuh”. 

Dalam lagu ini kata “fall” memiliki makna yang hampir sama dengan kata 

“dust” dalam lagu ini yaitu lingkungan yang rusak atau hancur. Hal itu 

diketahui berdasarkan logika penulis. Beberapa benda tidak akan rusak jika 

terjatuh dari ketinggian tertentu, namun jika membicarakan kenampakan 

alam yang jatuh maka sudah pasti artinya hancur. Maka dari itu, penulis 

berpendapat bahwa kata “fall” mengibaratkan hal yang sama seperti kata 

“dust”.  

14. Running 

Kata “running” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah 

“berlari”. Dalam lagu ini kata “running” memiliki makna bahwa manusia 

tetap menjalani kehidupannya tanpa memperdulikan kerusakan lingkungan 

yang terjadi di sekitar mereka. Hal itu diketahui berdasarkan logika penulis. 

Ketika berlari, kita hampir tidak memperdulikan hal-hal disekitar kita 

kecuali jika diperlukan. Tujuan kita saat berlari adalah sampai ke tujuan 

dengan cepat. Dalam lagu ini hal yang tidak dipedulikan adalah lingkungan 

sekitar kita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita tetap berlari tanpa 

melihat kerusakan lingkungan sedang terjadi di depan kita dan tetap 

menjalani kehidupan kita. 
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15. Mountain side 

Kata “mountain side” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah 

“sisi gunung”. Dalam lagu ini kata “mountain side” memiliki makna keadaan 

bumi yang bersih dan indah. Hal itu diketahui berdasarkan pikiran penulis 

yang beranggapan bahwa sisi gunung adalah tempat dimana manusia bisa 

menikmati keindahan bumi. Karena suasana tenang yang ada serta udara yang 

yang bersih dan cenderung bebas polusi sangat memungkinkan seseorang 

untuk bisa menikmati keindahan bumi dari sisi gunung. Maka dari itu, penulis 

berpendapat bahwa kata “mountain side” mengibaratkan keadaan bumi yang 

bersih dan indah. 

16. Northern lights 

Kata “northern lights” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah 

“cahaya utara” atau “aurora borealis”. Dalam lagu ini kata “northern light” 

memiliki makna yang hampir sama dengan “mountain side” dalam lagu ini 

yaitu keadaan bumi yang bersih dan indah. Hal itu diketahui penulis 

berdasarkan kelanjutan dari kata “mountain side”. Dalam pikiran penulis 

cahaya utara merupakan suatu fenomena alam yang indah dan penulis sendiri 

belum pernah melihatnya secara langsung. Sehingga penulis membayangkan 

rasanya bisa melihat cahaya utara secara langung dan menikmati 

keindahnnya. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa kata “northern 

lights” mengibaratkan hal yang sama dengan kata “mountain side”. 
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17. Chasing the stars 

Kata “chasing the stars” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

adalah “mengejar bintang”. Dalam lagu ini kata “chasing the stars” memiliki 

makna bahwa manusia menginginkan atau berharap bisa kembali menikmati 

keindahan bumi. Hal itu diketahui penulis berdasarkan pikiran penulis yang 

beranggapan bahwa mengejar bintang adalah ibarat mengejar harapan karena 

bintang merupakan sesuatu di alam semesta yang menurut beberapa orang 

bisa mengabulkan harapan. Sehingga banyak orang yang membuat harapan 

ketika ada bintang jatuh. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa kata 

“chasing the stars” mengibaratkan manusia menginginkan atau berharap bisa 

kembali menikmati keindahan bumi. 

18. Back to the start 

Kata “back to the start” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah 

“kembali ke awal”. Dalam lagu ini kata “back to the start” memiliki makna 

bahwa semua makhluk hidup ingin kembali ke masa dimana bumi tidak rusak 

seperti sekarang. Hal itu diketahui penulis berdasarkan logika penulis yang 

beranggapan bahwa masa dimana bumi masih bersih adalah keadaan dimana 

semua makhluk hidup memulai kehidupannya ketika lahir. Maka dari itu, 

penulis berpendapat bahwa kata “back to the start” mengibaratkan semua 

makhluk hidup ingin kembali ke masa bumi tidak rusak seprti sekarang. 
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4.3 Konsep Sinkronik dan Diakronik 

4.3.1 Sinkronik 

Konsep sinkronik yang diterapkan dalam lagu ini terdapat di seluruh lirik 

yang menerangkan bahwa setiap kalimat dalam lagu ini menerangkan waktu 

yang berbeda-beda pada saat komunikator mengucapkan kalimat tersebut 

dengan pada saat kejadian sebenarnya. Hal tersebut juga disebut dengan tenses 

dalam bahasa Inggris yang menerangkan kapan suatu kalimat diucapkan 

mengenai suatu kejadian tertentu. 

Dalam lagu ini, tenses digunakan untuk menerangkan keadaan bumi yang 

dulunya minim polusi, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan belum terancam 

punah, sungai dan laut belum tercemar atau terkontaminasi oleh sampah, 

limbah pabrik, dan limbah rumah tangga, kebakaran hutan, pemanasan global 

dan berbagai fenomena kerusakan lingkungan lainnya dan keadaan bumi yang 

sekarang berdanding terbalik dengan contoh keadaan lingkungan yang sudah 

disebutkan diatas. Serta bagaimana manusia tidak memanfaatkan waktunya 

dengan baik untuk memperbaiki lingkungan dan semua makhluk hidup 

menginginkan keadaan bumi kembali seperti dulu, yaitu hijau dan indah. 

4.3.2 Diakronik 

Konsep diakronik yang diterapkan dalam lagu ini terlihat dari lirik 

lagunya yang bersifat kronologis. Dari bait pertama hingga terakhir dijelaskan 

bahwa bumi yang di tempati sekarang ini bukan bumi yang kita kenal dulu 

yang masih hijau dan segala keindahannya masih bisa dinikmati. Karena 
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semakin berkembangnya zaman manusia juga ikut berkembang dengan cara 

merusak lingkungan. Hal tersebut disadari oleh manusia namun manusia tetap 

saja tidak acuh atau tidak peduli dengan kerusakan lingkungan yang tengah 

terjadi disekitar mereka. Manusia yang bertanggungjawab akan hal itu hanya 

berusaha untuk bertahan dalam keadaan bumi yang rusak seperti ini tanpa 

mencari solusi untuk memperbaiki lingkungan. 

Bumi yang rusak ini bukanlah bumi yang kita bayangkan atau damba-

dambakan. Rasa rindu akan bumi yang hijau dan indah tidak hanya dirasakan 

oleh manusia, tapi hal itu juga dirasakan oleh makhluk hidup lain seperi hewan-

hewan dan tumbuh-tumbuhan, serta kenampakan alam lainnya. Namun kita 

masih memiliki waktu untuk memperbaiki dan merawat lingkungan kita jika 

manusia mau bergerak bersama dalam kegiatan-kegiatan positif. Hal itu 

dilakukan agar bumi kembali bersih dan indah. 

4.4 Sikap Manusia Terhadap Lingkungan Hidup 

Sikap manusia terhadap lingkungan hidup dalam lagu ini direpresentasikan 

melalui bait-bait dibawah ini, 

Bait pertama 

We’ve been chasing our demons down an empty road 

Been watching our castle our turning into dust 

Escaping our shadows just to end up here once more 

And we both know 

 



52 
 

Bait di atas menggambarkan bahwa selama ini manusia mencari-cari 

kesalahannya sendiri dan terus saja melakukan hal-hal atau kegiatan yang 

mencemari atau merusak lingkungan padahal manusia mengetahui hal itu namun 

tetap diam saja tanpa melakukan apa-apa atau mencari solusi untuk memperbaiki 

lingkungan. 

Bait kedua 

This is not the world we had in mind 

But we got time 

We are stuck on answers we can’t find 

But we got time 

And even though we might have lost tonight 

The skyline reminds us of a different time 

This is not the world we had in mind 

But we got time 

 

Bait di atas menggambarkan bahwa manusia tidak memanfaatkan waktu yang 

ada untuk memperbaiki lingkungan yang rusak. Namun masih ada waktu dan 

harapan jika manusia mau bergerak bersama untuk memperbaiki lingkungan yang 

rusak. Missalnya dengan mengelola sampah, agar tidak mencemari sungai dan laut 

sehingga laut biota laut tetap lestari. Mengurangi penggunaan sedotan plastik dan 

menggunakan sedotan berbahan bambu atau stainless steel. Membawa botol minum 

pribadi ketika bepergian agar dapat menghindari mengonsumsi air minum kemasan 

untuk mengurangi sampah plastik37. 

 
37 Gita Laras Widyaningrum, 2020, “15 Cara Sederhana Yang Bisa Dilakukan Untuk 

Menjaga Kelestarian Bumi” (https://nationalgeographic.grip.id/amp/132082811/15-

https://nationalgeographic.grip.id/amp/132082811/15-cara-sederhana-yang-bisa-dilakukan-untuk-menjaga-kelestarian-bumi?page=all
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Bait ketiga 

Broken smile tired eyes 

I can feel your longing heart 

Call my name 

Howling from afar 

 

Bait di atas menggambarkan bahwa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, serta 

kenampakan alam lainnya merasakan kerinduan akan bumi yang hijau seperti dulu. 

Dalam bait diatas juga disebutkan bahwa mereka memohon untuk berhenti merusak 

lingkungan. 

Bait keempat  

We’ve been fighting our demons just to stay afloat 

Been building our castle just to watch it fall 

Been running forever just to end up here once more 

And now we know 

 

Bait di atas menggambarkan bahwa manusia hanya berusaha untuk bertahan 

dalam keadaan lingkungan yang rusak disekitar mereka. Manusia hanya melihat 

ketika lingkungan di sekitar mereka rusak dan tidak ada pergerakkan untuk 

memperbaiki lingkungan. 

Bait kelima 

Take me back 

Back to the mountain side 

Under the northern lights 

 
cara-sederhana-yang-bisa-dilakukan-untuk-menjaga-kelestarian-bumi?page=all, 
diunduh 17 Mei 2021) 

https://nationalgeographic.grip.id/amp/132082811/15-cara-sederhana-yang-bisa-dilakukan-untuk-menjaga-kelestarian-bumi?page=all
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Chasing the stars 

 

Bait diatas menggambarkan bahwa masih banyak manusia yang ingin kembali 

ke keadaan bumi yang indah seperti dulu. Dimana keindahannya masih bisa 

dinikmati. 

Bait keenam 

Take me back 

Back to the mountain side 

When we were full of life 

Back to the start 

And we both know that 

 

Bait diatas menggambarkan hal serupa dengan bait sebelumnya yaitu keinginan 

manusia untuk kembali ke keadaan bumi yang indah dan masih banyak kehidupan. 

Dengan kata lain, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan belum terancam punah. 

Dapat disimpulkan bahwa tiap bait yang sudah dijelaskan diatas 

merepresentasikan sikap manusia terhadap lingkungan hidup yang berbeda-beda. 

Pada bait pertama sikap yang diresepentasikan adalah mencari-cari kesalahan 

mereka sendiri, kemudian pada bait kedua adalah tidak peduli dan tidak 

memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Lalu yang ketiga adalah kerinduan 

akan bumi dan lingkungan yang bersih dan indah, kemudian yang keempat adalah 

bertahan di lingkungan yang rusak seperti ini tanpa mencari solusi atau berusaha 

memperbaiki lingkungan, kemudian pada bait kelima dan keenam berharap untuk 

kembali ke masa dimana bumi tidak rusak seperti sekarang.  


