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ABSTRACT 
 

 

Dalam skripsi ini, saya akan menganalisis dua lirik lagu 50 Cent, seorang 

penyanyi aliran hip-hop, rap dan R „n B. Ia merupakan seorang penyanyi berkulit 

hitam yang terkenal akan kontroversi baik dalam riwayat hidupnya maupun lirik 

lagunya. Tujuan dari pengkajian dua lagu tersebut terkait dengan pembuktian praktek 

„misogyny‟. Misogyny adalah suatu aliran yang merupakan memposisikan wanita 

sebagai manusia yang kodratnya lebih rendah daripada pria. 

Lirik lagu 50 Cent pada umumnya berkisar tentang seks, politik, kekerasan 

dan diskriminasi. Dalam skripsi ini, saya akan memfokuskan diri pada dua lagu 50 

Cent yang berjudul “Candy Shop” dan “Amusement Park”.  Kedua lagu tersebut 

menggambarkan tentang seks, terutama persetubuhan dengan cara yang implisit dan 

eksplisit, dan terdapat banyak penerapan misogyny di dalam kedua lagu tersebut. 

Lagu ”Candy Shop”  menggambarkan seks melalui perantara toko permen beserta 

hal-hal di dalamnya. Adapun “Amusement Park” menggambarkan seks melalui 

taman bermain dan segala kelengkapan serta permainan yang ditemukan di 

dalamnya. 

 Guna mengkaji kedua lagu tersebut, saya menggunakan teori metafor kognitif 

yang dikemukakan oleh George Lakoff dan Mark Johnson. Teori tersebut pada 

intinya menyatakan bahwa dalam kehidupan, kita acapkali mengerti atau 

mengungkapkan sesuatu hal dengan berkaca pada hal lain beserta domain yang 
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terdapat di dalamnya. Hal ini amatlah sesuai dengan kedua lagu yang saya analisis 

karena keduanya berkisar tentang entitas seks yang dimengerti melalui entitas lain. 

Selain itu saya juga menggunakan teori Yeshayahu Shen yang mengemukakan 

bahwa pengkajian data memerlukan suatu skema sebagai basis domain pembentuk 

koherensi metafora. 

Salah satu temuan yang saya peroleh dalam skripsi saya ialah bahwa salah 

satu cabang dari metafor kognitif yakni metafor struktural, yang di dalamnya suatu 

hal distrukturalisasikan melalui hal lain, acapkali ditemukan dalam kedua lagu 

tersebut. Hal ini disebabkan karena pada intinya kedua lagu tersebut membentuk 

suatu skema yang mengkonsepkan entitas seks melalui entitas lain yang merupakan 

bagian dari entitas seks itu sendiri. Oleh karena itu, konseptual metafora tersebut 

membentuk suatu koherensi yang saling berhubungan. 

Fungsi dari pengkajian kedua lagu tersebut adalah untuk menjabarkan 

penerapan misogyny yang tersirat dalam kedua lagu 50 Cent tersebut. Disebutkan di 

dalamnya bahwa kebencian pria terhadap wanita dipraktekkan dengan berbagai cara, 

seperti merendahkan kodrat wanita, penindasan terhadap wanita, dan juga berbagai 

hal lain yang merugikan wanita.  
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