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Jason Ranti adalah penyanyi solo yang memiliki konsep bermusik menggunakan 

lirik lagu yang lugas dan sarkas dalam menyikapi fenomena sosial yang ada di 

masyarakat. Peneliti memilih Jason Ranti untuk diteliti karena memiliki 

segmentasi pasar yang sesuai dengan isu sosial yang sedang hangat dibicarakan 

oleh masyarakat dan memiliki kemasan lagu yang tidak biasa. Berdasarkan hal 

tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk 

ekspresi musikal dan kritik sosial yang terdapat pada lagu Bahaya Komunis karya 

Jason Ranti?. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pelaku seni, Civitas Akademika dan masyarakat pada umumnya. 

Landasan teori yang digunakan berisi uraian tentang ekspresi yang mencakup 

“tempo, dinamik, gaya” menurut Jamalus, serta kritik yang mencakup “perspektif 

sosiohistoris, perspektif psikologis, dan perspektif konflik” menurut Narwoko dan 

Suyanto. Peneletian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

tentang Ekspresi Musikal dan Kritik Sosial Lagu Bahaya Komunis. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif model air, 

yaitu Reduksi data, Sajian data, dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa ekspresi musikal lagu Bahaya Komunis 

memperhatikan tiga hal yang mempengaruhi penyajian sebuah karya musik 

menurut Jamalus, yaitu dinamika, tempo, dan gaya. Tempo yang konstan (tetap) 

memberikan kesan monoton pada lagu Bahaya Komunis. Dinamika lagu yang 

menggunakan sforzando (aksen kuat yang tiba-tiba) menghasilkan kesan dinamis. 

Gaya meliputi aspek gerak, aspek suara, aspek rupa dan aspek pelaku yang diolah 

untuk membentuk karakter Jason Ranti. Kritik sosial yang terdapat pada lagu 

Bahaya Komunis dapat diklasifikasikan menjadi perspektif sosiologis (lirik lagu), 

perspektif psikologis (iklim kritik sosial melalui karya lagu), perspektif konflik 

(menyikapi mengapa Jason Ranti menciptakan lagu Bahaya Komunis). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekspresi musikal lagu 

Bahaya Komunis meliputi dinamika, tempo dan gaya. Kritik sosial lagu Bahaya 

Komunis meliputi perspektif sosiohistoris, perspektif psikologis, dan perspektif 

konflik. Berdasarkan simpulan, disarankan kepada Jason Ranti agar: 1) Jason 

Ranti menjaga kualitas karyanya dengan mempertahankan ekspresi musikal 

seperti dinamika, tempo dan gaya. 2) Jason Ranti menyertakan sinopsis lagu 

Bahaya Komunis pada setiap penyajian lagu, karena lirik lagu Bahaya Komunis 

berpotensi menimbulkan ambiguitas pemaknaan lirik lagu oleh pendengar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berbicara mengenai seni, tidak akan terlepas dari pembahasan tentang 

keindahan. Seni dapat diartikan pula sebagai sebuah keindahan yang terdapat pada 

unsur kehidupan. Semua hal yang ada di kehidupan ini bisa saja dikategorikan 

sebagai sebuah seni. Seni ada banyak macamnya, salah satu dari sekian banyak 

seni tersebut adalah seni musik. Menurut Jalaludin Rakhmat (2001: 268), musik 

itu sendiri merupakan tatanan nan indah yang terdiri dari lirik, nada, dan irama. 

Ketika ketiga unsur tersebut digabungkan menjadi satu maka akan terbentuk 

sebuah keindahan yang dinamakan sebuah lagu. Jauh dari fungsi musik sebagai 

sebuah karya yang menghadirkan keindahan, musik juga dapat digunakan sebagai 

media yang mempengaruhi pikiran dan tingkah laku manusia. 

Di era yang serba modern seperti saat ini, musik menjadi salah satu hal yang 

tidak dapat kita abaikan dari kehidupan sehari-hari. Setiap orang baik sengaja 

ataupun tidak pasti hampir setiap hari bersinggungan dengan musik dan tidak 

sedikit pula yang memiliki musik favoritnya masing-masing. Dilihat dari sudut 

pandang pelaku musik (pemusik)pun, musik tidak dibuat hanya memperhatikan 

unsur musikalnya saja. Dewasa ini, tidak sedikit pemusik membuat musik dengan 

mempertimbangkan  unsur diluar  musik itu sendiri. Musik menjadi alat 

komunikasi yang sangat efektif melalui beberapa aspek yang terdapat pada 

instrumen musik. Musik dapat memberi dampak bagi orang yang 
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mendengarkannya. Berbicara tentang seni musik lekat hubungannya dengan 

kehidupan manusia, karena musik dewasa ini seolah menjadi sarana yang sangat 

fundamental bagi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bermain musik 

sebagai bagian dari perilaku berkesenian pada dasarnya merupakan proses 

menyampaikan pesan, emosi dan nilai kemanusiaan atau hasil tafsir pribadi, atau 

kelompok seniman lewat media bunyi dalam bentuk ekspresi musikal kreatif.   

Musik tidak hanya sekedar nada-nada tinggi rendah tertentu, dengan irama 

tertentu, keras lunak, cepat lambat, tetapi merupakan bahasa atau curahan jiwa 

seseorang. Dalam pertunjukan musik, pemain musik dan penyanyi menjadi unsur 

penting dalam menyampaikan sebuah karya musik (komposisi). Pesan musikal 

dari sebuah komposisi akan bisa diterima dengan baik oleh audien apabila karya 

yang ada diekspresikan secara baik, karena perhatian audien akan terfokus pada 

penampil, baik itu penyanyi maupun pemain musik, sehingga bila terjadi hal-hal 

yang kurang dapat diterima oleh audien, seperti kesalahan kesalahan atau 

kurangnya penguasaan panggung dalam penampilan penyaji musik, dapat 

menimbulkan ketidaksukaan atau kekecewaan dari audien, karena audien pada 

dasarnya ingin menikmati sajian musik yang sempurna. Sebaik baiknya sebuah 

karya musik akan menarik bagi para penikmatnya apabila didukung oleh 

kemampuan ekspesi musikal dari para penyajinya. 

Berkaitan dengan hubungan musik dan kehidupan sosial yang sangat erat, 

manusia sebagai makhluk sosial dalam bermasyarakat juga akan menghadapi 

realita bahwa tidak selamanya aturan dan realita berjalan beriringan, sehingga 

memunculkan permasalahan-permasalahan yang memicu manusia untuk 
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memunculkan respon. Berbagai macam respon yang muncul, salah satu 

diantaranya adalah berupa kritikan. Penyampaian kritik dapat dilakukan dengan 

berbagai macam cara, seperti berpendapat melalui lisan, orasi, ataupun melalui 

media sosial yang dewasa ini semakin sering dilakukan, ataupun memberi kritik 

sesuai dengan spesialisasi masing-masing bidangnya, misalnya penulis melalui 

karya tulisnya, musisi melalui karya musiknya, dan lain sebagainya. Kritik itu 

sendiri muncul karena adanya fenomena kesenjangan antara aturan dan realita 

yang terjadi di kehidupan sosial. Kritik dianggap menjadi solusi untuk kembali 

merapikan tatanan yang berjalan tidak semestinya ataupun hanya sekedar 

mengingatkan masyarakat pada kondisi yang sedang berlangsung.  

Seperti yang sudah dijelaskan,  maka musik dapat menjadi media dalam 

menyampaikan kritik terhadap fenomena sosial sebagai bentuk aspirasi 

masyarakat. Dari berbagai macam fungsi musik yang ada, musik sebagai 

komunikasi massa adalah salah satu fungsi musik yang dewasa ini sedang 

berkembang di masyarakat. Musik sebagai komunikasi massa dinilai mampu 

merekam realitas dalam melaksanakan kritik sosial. Media ini dianggap dapat 

menjadi salah satu sarana opini publik tentang realita yang terjadi pada masanya, 

karena lirik dalam sebuah lagu mampu mengisahkan pengalaman sejarah yang 

memiliki ikatan secara emosional maupun secara pengalaman dengan para 

pendengarnya. Bila dibahas lebih lanjut dan secara lebih meluas, sebenarnya tidak 

sedikit musisi di Indonesia yang melakukan kritik sosial melalui media musik. 

Musisi-musisi ternama seperti Ebiet G. Ade, Iwan Fals, Slank, dan lainnya. Tidak 

hanya musisi yang memiliki nama besar, musik sebagai media kritik sosial juga 
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merambah di ranah musik indie Indonesia, salah satunya adalah penyanyi solo 

indie Jason Ranti dengan konsep musik menggunakan lirik yang lugas dan 

cenderung sarkas menyikapi fenomena sosial yang sedang hangat 

diperbincangkan di masyarakat. 

Musik Indie itu sendiri sebenarnya adalah aliran atau genre musik “not even 

exist” ( tidak ada ), karena yang disebut musik indie itu adalah untuk membedakan 

antara musik yang berada dalam sebuah naungan major label dengan musik yang  

indie. Jadi musik indie adalah istilah untuk membedakan antara musik yang 

berbasis kemandirian, yaitu etika dimulai dari merekam, mendistribusikan dan 

promosi dengan uang pribadi. Musik indie sendiri cenderung menyuguhkan genre 

musik folk dan pop-akustik. Namun kebanyakan terasa seragam, yaitu melagukan 

tema-tema sentimental, merayakan perasaan sendu, gundah, dan patah hati. Begitu 

juga dengan pemilihan diksi yang terpaku pada kata-kata puitis yang seolah 

mencerminkan letupan perasaan dari seorang introvert yang gemar menikmati 

secangkir kopi di kala hujan pada saat senja. 

Namun, tidak dengan Jason Ranti. Musisi 32 tahun itu hadir dengan album 

penuh perdana “Akibat Pergaulan Blues” yang terdengar berbeda. Jason yang 

sebelumnya dikenal sebagai personel dari grup Stairway to Zinna, melakukan hal 

yang benar-benar berbeda dari apa yang pernah dilakukan sebelumnya, menjadi 

musisi solo. Dia tidak lagi berlindung pada riuh distorsi dan pukulan drum yang 

masif, melainkan maju sendiri bermodalkan gitar, harmonika dan lirik. Sebagai 

musisi solo, senjata pamungkas Jason bukan terletak dari kemampuan bermain 

gitar yang rumit dan atraktif, bukan pula rangkaian nada yang terdengar begitu 
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teduh. Tetapi pada kekuatan lirik. Jason mampu merangkai sebuah lagu seperti 

sebuah perjalanan yang kaya makna. Menampar keras pipi pendengar bahwa ada 

realita sosial yang lebih penting dari sekadar mengglorifikasi perasaan rindu lewat 

lagu. Rangkaian lirik yang dirakit Jason terdengar jujur, lugas, kritis, juga slebor. 

Di satu sisi, memiliki sarkasme, satire, dan humor dalam takaran yang tepat, 

sehingga pesan yang ingin disampaikan melalui sebuah lagu dapat tersampaikan 

secara tepat pada penikmatnya. Ditambah dengan musik yang dengan mudah 

dapat diterima oleh semua kalangan.  

Seorang penyanyi solo yang gaungnya cukup diperhitungkan di belantika 

musik Indonesia namun tidak menjadikan unsur cinta sebagai lagu andalan. Jason 

berani tampil beda dan dan berusaha ingin menyuguhkan paradigma yang berbeda 

yang saat ini ada di masyarakat bahwa telinga orang Indonesia tidak harus selalu 

dimanjakan dengan lagu sendu dan genre musik yang itu-itu saja. Para pengamat 

musik menjulukinya sebagai solois indie yang cerdas, sesuatu yang berkualitas 

sekaligus menjual. Berbagai macam isu sosial berhasil dikemas secara apik oleh 

Jason, Mulai dari isu sosial seperti ketakutan terhadap komunis, permabukan, 

kemunafikan orang-orang yang mengaku 'agamis', hingga cerita cinta. Album 

debut dari Jason Ranti ini begitu unik. Di balik kesederhanaan aransemen yang 

bertopang pada permainan gitar, Jason mengisi bagian lirik dengan sesuatu yang 

tajam. Jason berhasil mengangkat ke tataran yang lebih luas kegelisahan-

kegelisahan minoritas dan penganut akal sehat yang pada saat ini posisinya 

termarjinalkan, lantaran berbagai sulutan isu SARA dan persoalan politik yang 

merembet ke mana-mana. 
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Secara lantang Jason membicarakan hal-hal yang membuat dirinya gelisah, 

dengan terdengar jujur tanpa tendensi mencari sensasi. Simak saja bagaimana dia 

menyajikan logika terbalik pada singel “Bahaya Komunis”, juga lirik pedas 

menyorot para pejabat korup yang berjubah seorang alim lewat lagu “Suci 

Maksimal”. Jason mampu mengangkat persoalan zamannya dengan cara cerdas, 

sekaligus mengembalikan fitrah musik folk sebagai musik rakyat – tanpa senja, 

tanpa hujan, tanpa pegunungan, folk talks about the ugly truth. Musik yang 

menyuarakan kegelisahan rakyat. Tentu merujuk pada rakyat yang hidup dengan 

logika, dan punya keinginan kuat untuk hidup rukun dengan mengesampingkan 

ego-ego sektoral. Keindahan ketidakteraturan itu hanya bisa dirayakan lewat 

serangkaian pertunjukan langsung, maka sekarang bisa via memutar albumnya 

kapanpun. Tentu, rumusan bahwa pertunjukan langsung dan rekaman album 

adalah dua ranah yang berbeda, bisa diaplikasikan dengan baik dalam kasus Jason 

Ranti. 

Pada kesempatan kali ini, peneliti memilih Jason Ranti untuk diteliti karena 

musik Jason memiliki segmentasi pasar yang sesuai dengan isu sosial yang sedang 

hangat dibicarakan oleh masyarakat. Mulai dari isu yang ringan, sedang, hingga 

isu yang dinilai masyarakat sangat sensitif untuk dibahas di ruang publik, yaitu isu 

bangkitnya kembali komunis di Indonesia. Pengemasan lagu Bahaya Komunis 

yang tidak sama seperti pengemasan sebuah lagu pada umumnya dan penyajian 

komposisi musik yang tidak biasa juga menjadi alasan peneliti untuk mengangkat 

lagu Bahaya Komunis untuk diteliti, terkhusus mengenai ekspresi musikal dan 

kritik sosial yang terdapat pada lagu Bahaya Komunis karya Jason Ranti. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dikaji lebih lanjut adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk ekspresi musikal lagu “Bahaya Komunis” karya Jason 

Ranti? 

2. Bagaimana kritik sosial yang terkandung pada lagu “Bahaya Komunis” karya 

Jason Ranti? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui bentuk ekspresi musikal lagu “Bahaya Komunis” karya Jason 

Ranti. 

2. Mengetahui bagaimana bentuk kritik sosial yang terdapat pada lagu “Bahaya 

Komunis” karya Jason Ranti. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Akademis  

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya 

pengetahuan dalam bidang seni musik. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan sekaligus referensi pada penelitian-

penelitian selanjutnya dalam bidang seni musik.  

 



8 
 

 

2. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berkaitan dengan 

bentuk ekspresi musikal dan kritik sosial yang terkandung dalam sebuah lagu.  

3. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat luas 

pada umumnya, serta menjadi pemicu terbukanya ruang diskusi khususnya bagi 

masyarakat yang berkarir di bidang industri musik, terkait ekspresi musikal dan 

bagaimana kritik sosial bisa disampaikan lewat media musik, dalam hal ini lewat 

lirik lagu “Bahaya Komunis” karya Jason Ranti. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan dalam memahami  secara keseluruhan, penelitian ini terbagi 

dalam tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan      

persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi, terbagi atas lima bab yaitu: 

Bab I pendahuluan, berisi tentang alasan pemilihan judul, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II landasan teori, meliputi teori tentang ekspresi musikal dalam sebuah 

karya musik dan kritik sosial melalui lirik. 

Bab III metode penelitian, yang berisi  tentang  pendekatan  penelitian,  lokasi 

dan sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data. 
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Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup tentang lokasi  

penelitian, ekspresi musikal dan kritik sosial lagu bahaya komunis karya 

Jason Ranti. 

Bab V penutup, bab ini merupakan bab  terakhir  yang  memuat  tentang  

simpulan dan saran. 

3. Bagian akhir skripsi yang berisi daftar pustaka dan lampiran. 

 



 

10 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian berfungsi sebagai sumber acuan atau 

referensi dalam melakukan suatu penelitian agar peneliti mendapatkan wawasan 

serta informasi yang relevan guna mendukung hasil penelitian. Tinjauan pustaka 

dapat mempermudah peneliti dalam mendiskripsikan hasil penelitiannya. Adapun 

penelitian yang dijadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini yaitu : 

Penelitian dari Aesijah, Siti, pada tahun 2007, dengan judul Makna 

Simbolik dan Ekspresi Musik Kotekan, pada Jurnal Harmonia: Jurnal 

Pengetahuan dan Pemikiran Seni. Berisi tentang makna simbolik dan ekspresi 

musikal yang terdapat pada seni kotekan. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai referensi guna membahas mengenai ekspresi musikal. 

Skripsi dari Arabica, Firman Galang Kurniaji pada tahun 2015, dengan 

judul Analisis Lagu dan Makna Syair Karya Grup Band Be Seven Steady 

Semarang. Berisi tentang analisis lagu dan makna syair lagu dari band reggae 

Semarang yaitu Be Seven Steady. Keterkaitan dengan peneltian ini adalah sebagai 

referensi untuk membahas makna lirik sebuah lagu. 

Skripsi dari Ardyanto, Riza pada tahun 2014 dengan judul Analisis Gaya 

Bahasa dan Pesan-Pesan pada lirik lagu Peterpan dalam Album Bintang di Surga. 

Berisi tentang gaya bahasa dan pesan-pesan yang terkandung dalam lagu Bintang 
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di Surga karya Peterpan. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai 

referensi untuk menganalisa pesan dan makna yang terkandung dalam lirik lagu. 

Penelitian dari Arikunto, Suharsimi pada tahun 2013 dengan judul Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Berisi mengenai prosedur-prosedur sebuah 

penelitian dengan menggunakan suatu pendekatan praktik. Penelitian ini 

diterbitkan di Jakarta: PT. Rineka Cipta. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai referensi untuk mengetahui prosedur sebuah penelitian. 

Skripsi dari Darmansyah pada tahun 2008 dengan judul Ekspresi Musikal 

Ratok Sikambang dalam Babiola. Penelitian tersebut berisi tentang ekspresi 

musikal kesenian Ratok Sikambang dalam Babiola. Keterkaitan dengan penelitian 

ini adalah sebagai referensi dalam membahas ekspresi musikal sebuah karya 

musik. 

Penelitian dari Eriyanto pada tahun 2011 dengan judul Analisis Wacana: 

Pengantar Analisis Wacana Media. Berisi mengenai pengantar analisis wacana. 

Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai acuan ataupun referensi 

mengenai ilmu pengantar analisis yang digunakan dalam menganalisa lirik lagu. 

Penelitian dari Grimonia, Eya pada tahun 2014 denga judul Dunia Musik: 

Sains-Musik Untuk Kebaikan Hidup. Berisi mengenai pembahasan korelasi sains 

dan musik untuk kebaikan hidup. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai 

referensi dalam pembahasan kehidupan masyarakat. 

Penelitian dari Hananto, Paulus Dwi pada tahun 2004 dengan judul Analisis 

Sonatina Op.15 Flute dan Gitar Karya William Duarte. Berisi tentang analisis 

bentuk Sonatina Op.15 Flute dan Gitar karya William Duarte. Keterkaitan dengan 
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penelitian ini adalah sebagai referensi dalam menganalisa bentuk ekspresi musikal 

sebuah karya musik. 

Penelitian dari Hardjana, Suka pada tahun 2004 yang berjudul Musik: 

Antara Kritik dan Apresiasi. Berisi pembahasan mengenai kritik dan apresiasi 

musik. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai referensi seperti apakah 

contoh pembahasan kritik dalam sebuah karya musik. 

Penelitian dari Idrus, Muhammad pada tahun 2009 dengan judul Metode 

Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Berisi mengenai 

pembahasan metode penelitian, baik pendekatan penelitian secara kualitatif 

maupun penelitian secara kuantitatif. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai referensi bagaimanakah penulisan penelitian menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. 

Penelitian dari Karamina, Rayi dan Purwanita Setijanti pada tahun 2013 

dengan judul “Pengaplikasian Tema Ekspresif pada Pusat Ekspresi Seni di 

Surabaya” dalam Jurnal Sains dan Seni Pomits Vol. 2, No.2, Hlm. 2337-3520. 

Berisi mengenai pengapliasian tema ekspresif pada pusat ekspresi seni di 

Surabaya. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai referensi dalam 

pembahasan mengenai bentuk ekspresi suatu karya seni. 

Penelitian dari Kristianto, D., pada tahun 2016 dengan Judul Kritik Sosial 

dalam Puisi Joko Pinurbo “Bayi di dalam Kulkas”. Berisi mengenai kritik sosial 

yang terkandung dalam puisi dengan judul “Bayi di dalam Kulkas” karya Joko 

Pinurbo. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai referensi dalam 

membahas kritik sosial yang terkandung dalam sebuah karya seni. 
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Penelitian dari Ma’sum, Aziz, Triyanto, Muh. Ibnan Syarif pada tahun 2018 

dengan judul Arts Education in Pesantren (Islamic Boarding School) : an 

Aesthetic Expression of Students’ Drawing in MTs Al Asror Semarang. Berisi 

mengenai ekspresi keindahan pendidikan seni dalam pesantren MTs Al Asror 

Semarang. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai referensi dalam 

membahas ekspresi yang terdapat pada suatu penciptaan karya seni. 

Skripsi dari Masviansyah, Vahardi pada tahun 2016 dengan judul Analisis 

Motif Melodi dan Makna Lirik Lagu Singkawang Kota Tasbih. Berisi mengenai 

analisis motif melodi dan makna lirik lagu singkawang kota tasbih. Keterkaitan 

dengan penelitian ini adalah sebagai referensi bagaimana cara menganalisa makna 

lirik lagu. 

Penelitian dari Moleong Lexy J., pada tahun 2004 dengan judul Metodologi 

Penelitian Kualitatif. Berisi mengenai metodologi penelitian kualitatif. 

Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai referensi dalam menyajikan 

penulisan karya ilmiah  menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian dari Nugraha, Danang Ari pada tahun 2013 dengan judul Analisis 

Struktur Komposisi dan Fungsi Musik Bregeda Dhaeng di Keraton Kesultanan 

Yogyakarta. Berisi mengenai analisis struktur komposisi dan fungsi musik 

brageda dhaeng di keraton kesultanan Yogyakarta. Keterkaitan dengan penelitian 

ini adalah sebagai acuan menganalisa komposisi sebuah lagu. 

Skripsi dari Nugroho pada tahun 2009 dengan judul “Ekspresi Musikal 

Rasta Line Band dalam Pementasan Musik”. Berisi mengenai ekspresi musikal 
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rasta line band dalam pementasan musik. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai referensi cara menganalisa ekspresi musikal sebuah lagu. 

Penelitian dari Qusairi, Wahyu, pada tahun 2017 dengan judul Makna Kritik 

Sosial pada Lirik Lagu Merdeka Karya Grup Band Efek Rumah Kaca. Berisi 

mengenai makna kritik sosial pada lirik lagu merdeka karya grup band efek rumah 

kaca. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai referensi bagaimana contoh 

pembahasan kritik sosial dalam sebuah lagu. 

Skripsi dari Renaningtyas, Dian Kurniasari, pada tahun 2013 dengan judul 

Kritik Politik dalam Lagu Karya Grup Band Efek Rumah Kaca (Analisis Semiotik 

dalam Lirik Lagu pada Album “Efek Rumah Kaca” dan “Kamar Gelap”). Berisi 

mengenai kritik politik dalam lagu karya grup band efek rumah kaca. Keterkaitan 

dengan penelitian ini adalah sebagai referensi dalam menganalisa kritik yang 

terdapat dalam sebuah karya seni. 

Penelitian dari Rismawan, Septian Arga pada tahun 2013 dengan judul 

Ekspresi Musikal dan Fungsi Musik Saestu Band Reggae Bagi Masyarakat Kota 

Semarang. Berisi mengenai ekspresi musikal dan fungsi musik saestu band reggae 

bagi masyarakat kota Semarang. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai 

referensi untuk mengetahui bentuk ekspresi musikal sebuah karya musik. 

Penelitian dari Santosa, Didik Ardi pada tahun 2014 dengan judul 

Aransemen dan Kritik Sosial Lagu-Lagu Koes Plus Volume 1  Tahun 1969. Berisi 

mengenai aransemen dan kritik sosial lagu karya koes ploes volume 1 tahun 1969. 

Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai referensi contoh bentuk kritik 

sosial yang terkandung dalam seuah lagu. 
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Skripsi dari Sodikin, M. Imron pada tahun 2015 dengan judul Analisis 

Wacana Lirik Lagu “Halal” Karya Band Slank. berisi mengenai wacana lirik lagu 

halal karya band slank. keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai referensi 

untuk menganalisa makna lirik sebuah lagu. 

Skripsi dari Soemanang, Muttaqin pada tahun 2013 dengan judul Analisis 

Struktur Lagu “Puing” Karya Iwan Fals. Berisi mengenai analisis struktur lagu 

puing karya Iwan Fals. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai acuan 

dalam menganalisa struktur sebuah lagu guna mengetahui ekspresi musikal yang 

terkandung dalam sebuah lagu. 

Jurnal Kritik, I. I. K., & Inggris, K. (n.d.). BAB II TEORI KRITIK 

SOSIAL II. 1. Konsep Kritik, 7–14. Berisi mengenai teori-teori kritik sosial. 

Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai referensi beberapa teori kritik 

sosial. 

Penelitian dari Suharsaputra, Uhar pada tahun 2014 dengan judul Metode 

Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. Berisi mengenai metode penelitian 

kuantitatif, kualitatif dan tindakan. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai acuan membuat penelitian menggunakan metode kualitatif. 

Penelitian dari Suharto, S., pada tahun 2006 dengan judul Permasalahan 

Musikal dan Lingual dalam Penerjemahan Lirik Lagu (The Musical and 

Linguistic Problems in Lyrics Translation) dalam Harmonia : Journal of Arts 

Research and Education, 7(2). Berisi mengenai permasalahan musikal dan lingual 

dalam penerjemahan lirik lagu. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai 

acuan dalam menerjemahan makna lagu yang diteliti secara lingual. 
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Penelitian dari Sukistono, Dewanto pada tahun 2018 dengan judul 

“Pengaruh Karawitan terhadap Totalitas Ekspresi Dalang dalam Pertunjukan 

Wayang Golek Menak Yogyakarta” dalam Resital : Jurnal Seni Pertunjukan. Hlm. 

179-189. Yogyakarta : Institut Seni Indonesia. Berisi mengenai pengaruh 

karawitan terhadap totalitas ekspresi dalang dalam pertunjukan wayang golek. 

Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai referensi untuk membahas 

mengenai ekspresi dalam sebuah sajian seni. 

Penelitian dari Sunarto pada tahun 2007 dengan judul Music in component 

culture dalam Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni, VIII(1). Berisi 

mengenai musik dalam budaya komponen. Keterkaitan dengan penelitian ini 

adalah sebagai acuan dalam menganalisa komposisi musik yang diteliti. 

Skripsi dari Tresnanda pada tahun 2015 dengan judul  “Makna Kritik 

Sosial pada Lirik Lagu Siang Seberang Sebuah Istana Iwan Fals”. Berisi 

mengenai makna kritik sosial pada lirik lagu siang seberang sebuah istana karya 

Iwan Fals. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai referensi mengenai 

pembahasan kritik sosial dalam sebuah karya lagu. 

Skripsi dari Wibowo, Hendra Wahyu Hadi pada tahun 2015 dengan judul 

Analisis Struktur dan Makna Lirik Lagu Karya Grup Band Power Metal dalam 

Kajian Aspek Sosial. Berisi tentang analisis struktur dan makna lirik lagu karya 

grup band power metal dalam kajian aspek sosial. Keterkaitan dengan penelitian 

ini adalah sebagai referensi dalam menganalisa arti lirik lagu dan kajian aspek 

sosial. 
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2.2 Landasan Teoretis 

Landasan Teori sangat penting dalam sebuah penelitian terutama dalam 

penulisan skripsi peneliti tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin di 

temui di tempat penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang 

mendukungnya. Dalam skripsi landasan teori layaknya fondasi pada sebuah 

bangunan. Bangunan akan terlihat kokoh bila fondasinya kuat, begitu pula dengan 

penulisan skripsi, tanpa landasan teori penelitian dan metode yang digunakan 

tidak akan berjalan lancar. Peneliti juga tidak bisa membuat pengukuran atau tidak 

memiliki standar alat ukur jika tidak ada landasan teori. Seperti yang diungkapkan 

oleh Sugiyono (2012:52), bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian 

itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial 

and error). 

 

2.2.1 Ekspresi Musikal 

Ekspresi dalam musik adalah suatu ungkapan pikiran dan perasaan yang 

mencakup  tempo, dinamik dan gaya nada dari unsur-unsur pokok musik yang 

diwujudkan oleh seniman, musik atau penyanyi yang disampaikan pada 

pendengarnya (Jamalus, 1988: 38). Dengan begitu unsur ekspresi merupakan 

unsur perasaan yang terkandung di dalam kalimat bahasa maupun kalimat musik 

yang melalui kalimat musik inilah pencipta lagu atau penyanyi mengungkapkan 

rasa yang dikandung dalam suatu lagu. Ekspresi juga dapat diartikan sebagai 

penjiwaan, di mana melalui sikap seluruh pribadi, seorang seniman, penyanyi atau 

pemain musik membuat suatu lagu menjadi “kelihatan”. Sikap badan, sikap 
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tangan, serta ungkapan wajah seorang atau beberapa penampil dalam sebuah 

penyajian musik melengkapi secara visual apa yang mereka sampaikan dengan 

suara. 

(Jamalus, 1988 : 38), tiga faktor yang mempengaruhi penampilan sebuah 

pementasan musik yaitu: 

2. Dinamika 

Membawakan sebuah karya musik dengan keras dan lembut, memperkeras 

dan memperlembut, merupakan bagian penjiwaan di samping perhatian terhadap 

tempo dan gaya lagu. Semakin baik seorang atau sekelompok orang penyaji musik 

memprsiapkan diri dan mempunyai suatu bayangan mengenai bunyi musik yang 

akan disajikan, maka akan semakin mudah untuk berhasil menciptakan dinamika. 

3. Tempo 

Memilih tempo yang tepat termasuk dalam penjiwaan. Perubahan tempo 

seperti mempercepat (accelerando) dan memperlambat (ritardando) merupakan 

teknik dalam pengeluaran wujud ekspresi atau penjiwaan dalam pementasan 

musik. 

4. Gaya 

Dalam pementasan musik, gaya penyaji musik adalah hal yang paling 

mudah ditangkap audien. Karena melalui pementasan dapat dengan jelas dilihat 

gaya yang diungkapkan penyaji musik dalam membawakan sajian musik. 

Kusmayati (2000: 75) berpendapat bahwa seni pertunjukan adalah aspek- 

aspek yang divisualisasikan dan diperdengarkan. Aspek-aspek tersebut menyatu 

menjadi satu keutuhan di dalam penyajiannya yang menunjukkan suatu intensitas 
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atau kesungguhan ketika diketengahkan sebagai bagian dari penopang perwujudan 

keindahan, yang juga merupakan bagian dari ekspresi. Aspek-aspek seni 

pertunjukan terdiri dari: 1) Gerak, gerak adalah media ungkap seni pertunjukan 

yang merupakan salah satu pilar penyangga wujud seni pertunjukan yang dapat 

terlihat sedemikian kuat terangkat. Gerak berdampingan, suara atau bunyi- 

bunyian merupakan cara-cara yang dipergunakan untuk mengutarakan berbagai 

perasaan dan pikiran yang kemudian ditransformasikan melalui abstraksi dan 

distorsi gerak (Kusmayati, 2000: 76). 2) Suara, suara juga merupakan unsur 

penting dalam sebuah pementasan, dimana seorang seniman, penyanyi atau 

pemain musik akan menyampaikan isi hatinya atau maksudnya melalui media 

audio yang kental. 3) Rupa, rupa pada sebuah peristiwa divisualisasikan melalui 

beberapa aspek yang menunjang perwujudannya. Warna turut mengambil bagian 

dalam sebuah pertunjukan serta dalam tata rias dan busana yang dikenakan 

(Kusmayati, 2000: 91-96). Fungsi tata rias adalah untuk mengubah karakter 

pribadi menjadi karakter tokoh yang diperankan, untuk memperkuat ekspresi dan 

menambah daya tarik pada penampilannya. 4) Pelaku, pelaku dalam sebuah 

pertunjukan seni merupakan aspek terpenting. Tanpa adanya pelaku sebuah 

tontonan seni tidak akan berjalan, karena yang dapat memvisualisasikan ekspresi 

yang ingin disampaikan seniman pencipta sebuah karya musik kepada audien 

adalah pelaku pertunjukan musik. 

Menurut Sumardjono (2000: 73), ekspresi adalah “sesuatu yang 

dikeluarkan”. Seperti tindakan mengamuk yang dikeluarkan manusia saat ia 

ditekan perasaan marah, seperti derasnya arus perasaan cinta yang dikeluarkan 
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orang saat ia memeluk dan membelai seseorang yang dicintainya. Apakah 

ekspresi seni juga semacam itu? 

Ekspresi dalam seni adalah mencurahkan perasaan tertentu dalam suasana 

perasaan gembira, perasaan marah atau sedih dalam ekspresi seni juga harus 

dilakukan pada waktu senimannya sedang “tidak marah atau sedih” (Sumardjono, 

2000: 74). Dengan demikian jelaslah bahwa kualitas perasaan yang diekspresikan 

dalam karya seni bukan lagi perasan individual, melainkan perasan yang 

universal. Perasaan yang dapat dihayati oleh orang lain, sekalipun jenis perasaan 

itu belum pernah dialami oleh orang lain tersebut. 

Adanya seleksi dan penajaman perasaan terhadap suatu stimulus akan 

melahirkan intensitas perasaan yang diekspresikan. Perasaan tertentu dalam seni 

dapat begitu tajam dan menggores karena senimannya berhasil mengekspresikan 

pengalaman perasaannya itu dengan pilihan yang tepat dan sasaran yang tegas. 

Perasaan humor pahit dalam karya seni dapat muncul begitu mengesankan karena 

seniman berupaya mewujudkan pengalaman perasaannya tadi secara efektif dan 

efisien. 

Prier (2000: 3) berpendapat bahwa setiap gerakan badan dan sikap dari 

penyaji pertunjukan musik baik itu solo maupun grup, harus mengabdi kepada 

ekspresi musik. Agar musik dapat diekspresikan dalam tubuh, maka syaratnya 

adalah tubuh harus bersikap relaks dan tenang, agar penampilannya tidak kaku, 

sehingga penampilan dari penyaji pertunjukan musik akan nampak hidup dan 

tidak membosankan serta dapat dinikmati dengan sempurna. Dalam 
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mengekspresikan sebuah karya musik, kita harus dapat menjiwai dan meresapi isi 

dari karya musik tersebut. 

Jadi ekspresi musikal adalah ungkapan fikiran dan perasaan seseorang/grup 

melalui sikap seluruh pribadi seorang seniman, penyanyi atau pemain musik 

sehingga membuat suatu lagu menjadi “kelihatan”.Sikap badan, sikap tangan, 

serta ungkapan wajah seseorang atau beberapa penampil dalam sebuah penyajian 

musik akan melengkapi secara visual apa yang mereka sampaikan dalam formasi 

nada-nada baik dari tempo, dinamik, dan gaya dari unsur-unsur pokok musik. 

 

2.2.2 Kritik Sosial 

Kritik sosial menurut Ahmad Zaini Akbar adalah, “Salah satu bentuk 

komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai  kontrol 

terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. ( Mas’oed, 

1999:47). Berdasarkan dari pengertian diatas diatas penulis menyimpulkan 

bahwa kritik sosial adalah salah satu bentuk perlawanan atau ketidak sepahaman 

individu atau kelompok tertentu terhadap realitas yang terjadi didalam sebuah 

kelompok masyarakat. 

1. Pengertian Kritik 

Kata “kritik” bermakna: “suatu penilaian yang dikemukakan baik dalam 

bentuk tulisan maupun lisan tentang suatu hal” (Sanjaya, 2013). Sosial adalah: 

“suatu hal berkenaan dengan prilaku interpersonal, atau berkaitan dengan proses 

sosial”, (Soekanto, 2006: 464). Kritik sosial dipahami sebagai sebuah bentuk 

komunikasi yang dikemukakan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, 
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berkenaan dengan masalah interpersonal, serta bertujuan mengontrol jalannya 

sistem sosial. 

Kritik sosial adalah penilaian ilmiah ataupun pengujian terhadap situasi 

masyarakat pada suatu saat (Astrid dalam Sugihastuti:12). Banyak lagi pengertian 

kritik sosial menurut para ahli, misalnya menurut Rendra (2001:15),“…kritik 

sosial adalah sebagai masukan untuk menyegarkan kehidupan kemasyarakatan, 

kebangsaan dan kenegaraan”. Menurut Jassin (Tjahjono, 1988:171), “Kritik 

adalah hal-hal berupa tanggapan, komentar yang membicarakan soal-soal manusia 

dan hidup, yang dijiwai oleh subjektivitas pengarang.” 

Kritik sosial terdiri dari dua istilah yakni dari kata kritik dan sosial. Kritik, 

dalam (Bangun, Sem C.,1952) adalah upaya memahami dan menikmati karya 

seni, sehingga kritikus akan mendasarkan kritiknya terpusat pada objek kritik, 

yakni karya seni itu sendiri. Sedangkan kritik, dalam (Sanjaya, 2013) dijelaskan 

bahwa kritik berarti kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan 

pertimbangan baik buruk suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya. Dilihat dari 

konsep kritik sosial, kritik berasal dari bahasa Inggris, criticism yang diturunkan 

dari bahasa Prancis, critique, dan mulai muncul ke publik pada abad ketujuh 

belas. Kata critique yang berasal dari Bahasa Prancis ini berakar dari bahasa 

Latin, criticus yaitu hakim, pengambilan keputusan, atau pengkritik. Jika dilihat 

lebih awal lagi, kata kritik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yang 

diturunkan dari bahasa Yunani Kuno, yang artinya orang yang memberikan 

pendapat beralasan atau analisis, pertimbangan nilai, interpretasi, atau pengamatan 

(Williams,1983:85). Istilah dari kata Yunani Kuno tersebut juga biasa digunakan 
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untuk menggambarkan seorang pengikut pada posisi yang berselisih dengan suatu 

objek kritikan atau menentang objek kritikan ersebut. Pengkritik dalam Bahasa 

Indonesia merupakan sebutan bagi orang yang mengemukakan kritik. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik merupakan kecaman atau 

tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap 

suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik membuka diri untuk 

diperdebatkan, mencoba untuk meyakinkan orang lain, dan mengundang 

kontradiksi. Dengan demikian, kritik menjadi bagian dari tukar pendapat publik. 

Kritik tidak hanya menyangkut soal “rasa baik”, tetapi harus melibatkan cara 

analisis dan bentuk pengalaman khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain pada 

umumnya (Eagleton, 2003:70). Curtis menyebutkan kritik adalah masalah 

penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan 

pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.  

Pengertian kritik sejak masa awal perkembangannya adalah kecaman 

terhadap kesalahan yang ditentukan dan juga penilaian terhadap literatur atau 

kesusasteraan. Pada abad kedua puluh, pengertian kritik berkembang pada 

konotasi untuk mengemukakan keberatan atau ketidaksetujuan terhadap suatu hal. 

Sejak sekitar tahun 1990-an, pengertian kritik berkembang pada pengekspresian 

pendapat yang berbeda, keberatan, pernyataan ketidaksetujuan, keinginan untuk 

memisahkan diri dari suatu hal, maupun dalam hal menolak sesuatu (Williams, 

1983: 85-86). 

Di Eropa pada abad ketujuh belas dan delapan belas dalam perjuangan 

melawan negara absolut, kaum borjuis yang kemudian disebut “lingkungan 
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publik” borjuis mulai membentuk ruang bicara yang serius dalam kehidpan sosial. 

Pada zaman pencerahan, konsep kritik sosial tidak dapat dipisahkan dari lembaga 

lingkup publik, sehingga setiap pertimbangan dirancang untuk diarahkan kepada 

publik melalui tulisan (Eagleton, 2003: 1-2). 

Berdasarkan konsep-konsep mengenai kritik dan sejarahnya yang telah 

disampaikan di atas, maka dapat diartikan bahwa kritik sosial adalah suatu 

aktifitas sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menganalisis, 

menilai, atau mengkaji kondisi suatu masyarakat yang dilakukan secara objektif 

dengan maksud dan tujuan tertentu. Kritik sosial juga dapat diartikan sebagai 

kecaman terhadap keadaan sosial suatu masyarakat. Ini menunjukkan adanya 

perubahan sosial dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, kritik 

sosial dapat menjadi alat kontrol sosial terhadap perjalanan sistem serta proses 

bermasyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan proses sosial dengan nilai 

dan norma yang ada. 

2. Sebab Kritik 

Masyarakat merupakan kelompok manusia terbesar yang mempunyai 

kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama (Basrowi, 2005:38). Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat terbagi atas kelompok-kelompok dari yang kecil 

sampai yang paling besar. Kelompok ini memiliki kebiasaan yang kemudian 

menjadi tradisi atau suatu aturan tertentu. Di dalam hubungan antar masyarakat, 

terdapat reaksi yang timbul akibat hubungan-hubungan yang menyebabkan 

perilaku seseorang semakin berkembang dan bertambah luas sehingga dapat 

membuat perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat 
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dapat berupa nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan 

lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan 

dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya (Soekanto, 2006:301). 

Dinamika masyarakat ini terjadi bisa disebabkan karena faktor inheren yang 

melekat dalam “diri” masyarakat itu sendiri dan bisa juga karena faktor 

lingkungan eksternal, misalnya adanya penemuan-penemuan baru, terdapat 

pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan masyarakat 

lain, bertambah atau berkurangnya penduduk dan sebagainya. Narwoko dan 

Suyanto mengemukakan beberapa perspektif yang menjelaskan tentang perubahan 

sosial, misalnya perspektif sosiohistoris, struktural fungsional, struktural konflik 

dan psikologi sosial (Narwoko dan Suyanto, 2007: 378). 

Perspektif sosiohistoris menempatkan unsur latar belakang sejarah dengan 

penekanan pada proses evolusi sebagai faktor pokok terjadinya perubahan sosial. 

Perspektif struktural fungsionalisme melihat perubahan sosial sebagai dinamika 

adaptif akibat dari perubahan lingkungan eksternal. Perspektif psikologi sosial 

memandang perubahan sosial sebagai akibat adanya peran aktor individual untuk 

berkreasi dan berkembang. Sedangkan, perspektif konflik menjelaskan fenomena 

perubahan sosial karena adanya proses sosial dan disosiatif dalam masyarakat 

(Narwoko dan Suyanto, 2007: 378-379). 

Perubahan sosial merupakan proses yang wajar dan alamiah karena akan 

berlangsung terus-menerus, akan tetapi tidak semua perubahan sosial membawa 

dampak positif bagi perkembangan masyarakat. Perubahan sosial yang membawa 

dampak negatif inilah yang dapat menjadi penyebab munculnya kritik. 
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3. Bentuk Kritik 

Sejak masa pencerahan di Eropa, kritik sosial dituangkan dalam bentuk 

tulisan (sastra). Hal ini disebabkan karena sastra membantu gerakan kelas 

menengah sebagai alat untuk memperoleh harga diri mereka serta 

mengungkapkan tuntutan-tuntutan manusiawi melawan negara absolut dan 

masyarakat yang hierarkis (Eagleton, 2003:2). Masyarakat ini berkumpul, 

bertemu, bertukar pendapat, membentuk kelompok-kelompok, atau menambah 

jumlah anggota kelompoknya, sehingga pendapat umum mulai berkembang dari 

mereka kemudian ke masyarakat luas. Bentuk kritik sosial mulai berpindah ke 

puisi semenjak masa romantik. Puisi dianggap sebagai “kritik atas hidup”, seni 

yang paling absolut, dan anggapan mendalam yang dapat dipahami bagi 

kenyataan sosial tertentu (Eagleton, 2003:37). Beberapa dekade terakhir, 

tanggapan yang dituangkan oleh pengkritik modern biasanya dibuat dalam jurnal 

ilmiah kemudian dipublikasikan. 

Kritik sosial diekspresikan juga dalam bentuk seni dan fiksi, misalnya 

musik, drama, karikatur dan film. Kritik dapat pula berupa tanda-tanda atau 

tindakan-tindakan simbolis yang dilakukan sebagai bentuk ketidaksetujuan atau 

protes terhadap suatu keadaan masyarakat yang terjadi, seperti mogok kerja, 

mogok makan, yang merupakan unjuk rasa atau demonstrasi yang dikemukakan 

secara massal. Bentuk-bentuk kritik sosial ini mempunyai pengaruh dan dampak 

sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk kritik sosial 

berdasarkan pengekspresiannya dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni 

kritik yang dilakukan secara terbuka dan kritik yang dilakukan secara tertutup atau 
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terselubung. Kritik sosial secara terbuka merupakan suatu kegiatan penilaian, 

analisis atau kajian terhadap suatu keadaan masyarakat tertentu yang dilakukan 

secara langsung. Sedangkan, kritik sosial secara tertutup atau terselubung 

merupakan tindakan-tindakan simbolis yang menyiratkan penilaian maupun 

kecaman terhadap keadaan sosial suatu masyarakat secara tidak langsung.(Kritik 

& Inggris, n.d.) 

 

2.2.3 Musik dan Media Kritik Sosial 

Dalam melakukan komunikasi saat ini sangatlah beragam bentuknya, mulai 

dari komunikasi satu arah, menggunakan media penyampaiannya, hingga lewat 

musik yang semua orang bisa menikmati. Musik sendiri bersifat universal 

sehingga musik dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat dan pendengarnya 

dimanapun berada. Atas dasar hal tersebut musik dapat dijadikan sebagai media 

komunikasi. Selain menjadi media untuk berkomunikasi, musik juga mempunyai 

fungsi respon sosial. Tidak sedikit musisi Indonesia yang menggunakan musik 

untuk menyampaikan aspirasi, pendapat dan kritik. Mereka menciptakan lagu-

lagu populer yang menggunakan syair-syair yang menyentuh perhatian publik, 

dengan tema-tema tentang kondisi sosial, tingkat kesejahteraan, lingkungan dan 

kegelisahan masyarakat. Pada umumnya para pencipta lagu tersebut melakukan 

kritik sosial dan protes keras terutama ditujukan kepada pemerintah.(Rusnianto, 

2016)  

Saat ini sudah banyak sekali cara yang digunakan untuk mengekspresikan 

diri bahkan memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat 
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pemerintah atau lembaga negara. Demonstrasi merupakan cara yang biasa kita 

dengar dan lihat ketika sekelompok orang ingin memberikan pendapat dan 

mengkritik. Dengan cara ini banyak orang menganggap bahwa lebih ampuh dan 

lebih cepat menyampaikan pendapat dan kritik yang mereka suarakan. Seiring 

berkembangnya zaman, cara yang digunakan untuk menyuarakan sebuah kritik 

sosial semakin beragam. Saat ini kritik sosial tidak hanya disampaikan melalui 

demonstrasi saja, namun bisa pula menggunakan media seni dan sastra, salah 

satunya adalah seni musik. Sebenarnya seni musik sudah cukup lama dijadikan 

alat atau media untuk mengkritik sebuah kebijakan atau sebagai media 

perlawanan. Masih banyak seni lain yang bisa digunakan untuk memberikan 

sebuah kritik seperti seni rupa dan sastra. Namun sering kali pesan dan makna 

yang ingin disampaikan oleh si pencipta seni tersebut tidak tersalurkan dengan 

benar karena tidak semua orang cukup memahami.(Muttaqin. Moh, 2008 : 97) 

Musik bisa dikatakan cukup efektif untuk digunakan sebagai media atau alat 

untuk menyampaikan suatu pendapat atau kritik sosial. Melalui setiap kata-kata 

yang disusun sedemikian rupa sehingga terbentuk menjadi sebuah lirik lagu, si 

pencipta lirik berusaha menyampaikan pesan-pesan dan kegelisahan terhadap 

kebijakan dan fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Isu yang 

biasa diangkat menjadi sebuah lagu yang bertemakan kritik sosial adalah isu 

politik, korupsi, pencemaran lingkungan, dan gender (dalam hal ini kekerasan 

terhadap perempuan dan anak).(Rusnianto, 2016) 

Kelebihan seni musik dibandingkan dengan seni yang lainnya sehingga 

dikatakan cukup efektif untuk dijadikan media kritik sosial yaitu: 
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a. Musik sebagai media penguat. 

Dengan kita mendengar, belajar memainkan alat musik, pengalaman 

berkreasi dan aktifitas musik dalam berkelompok merupakan stimulus yang 

dapat memperkuat dan mendorong perubahan perilaku. 

b. Musik dalam setiap bait liriknya terdapat pesan-pesan moral yang ingin 

disampaikan. 

c. Efektifitas musik dapat didengar oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. 

d. Lirik lagu dalam musik kebanyakan menggunakan bahasa yang simple, 

ringan, dan mudah dimengerti dan dihafal. 

e. Orang yang mendengarkan musik dapat memperoleh ketenangan dan 

semangat. 

f. Musik merupakan bahasa hati, dan lirik-lirik didalam setiap lagu cenderung 

sealur dengan irama kehidupan. (Geraldina, 2017) 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Kerangka-kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari peneliti 

yang dilandasi dengan konsep dan teori yang relevan guna memecahkan masalah 

penelitian. Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011: 60) mengemukakan bahwa 

kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang 

penting, jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman 

yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang 
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paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk 

proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.  

Sedangkan dalam Nawawi (2001: 40) dikemukakan bahwa kerangka 

pemikiran adalah hasil pemikiran yang rasional dan merupakan uraian yang 

bersifat kritis dan memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang dicapai dan 

dapat mengantarkan peneliti pada rumusan hipotesis. Berdasarkan teori atau 

kajian yang telah dijabarkan di atas, maka kerangka pemikiran yang terbentuk 

adalah sebagai berikut : 

 

  

 

           

 

 

    Sumber : Ragil Dwi Prasetya (2018)  

Keterangan : 

Bentuk lagu ialah susunan serta hubungan antara unsur musik dalam suatu 

lagu sehingga menghasilkan komposisi atau lagu yang bermakna. Dasar 

pembentukan lagu mencakup pengglangan suatu bagian (repetisi), pengulangan 

dengan macam-macam perubahan (variasi, sekuensi), atau penambahan bagian 

baru yang berlainan atau berlawanan (kontras), dengan selalu memperhatikan 

keseimbangan antara pengulangan dan perubahanya. (Jamalus, 1988: 35). Ungkapan 

fikiran dan perasaan seseorang melalui sikap seluruh pribadi seorang seniman, 

Bentuk Musik 

Ekspresi Musikal Kritik Sosial 

Ekspresi Musikal dan Kritik Sosial pada Lagu 

“Bahaya Komunis” Karya Jason Ranti. 
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penyanyi atau pemain musik sehingga membuat suatu lagu menjadi “kelihatan”. 

Sikap badan, sikap tangan, serta ungkapan wajah seseorang atau beberapa 

penampil dalam sebuah penyajian musik akan melengkapi secara visual apa yang 

mereka sampaikan dalam formasi nada-nada baik dari tempo, dinamik, dan gaya 

dari unsur-unsur pokok musik. (Jamalus, 1988: 38). 

Musik bersifat universal sehingga musik dapat diterima dengan mudah oleh 

masyarakat dan pendengarnya dimanapun berada. Atas dasar hal tersebut musik 

dapat dijadikan sebagai media kritik sosial. Musik bisa dikatakan efektif untuk 

digunakan sebagai media atau alat untuk menyampaikan suatu pendapat atau 

kritik sosial dengan menjadikan kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga 

terbentuk menjadi sebuah lirik lagu. Subjek dalam penelitian ini adalah Ekspresi 

musikal dan Kritik Sosial pada lagu “ Bahaya Komunis” pada album “ Akibat 

Pergaulan Blues” karya Jasson Ranti. Batasan ekspresi dan kritik hanya terletak 

pada lagu “Bahaya Komunis” di album Akibat Pergaulan Blues, sehingga dapat 

dikatakan bahwa lagu “Bahaya Komunis” ini lah yang nantinya akan dianalisis. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lagu 

Bahaya Komunis karya Jason Ranti memiliki unsur ekspresi musikal dan kritik 

sosial. Peneliti dapat memaparkan ekspresi musikal dan kritik sosial yang 

terkandung dalam lagu “Bahaya Komunis” karya penyanyi indie solo Jason Ranti 

dengan beberapa tahapan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian berupa 

pengumpulan data, menganalisis data dengan cara mengorganisasikan data, 

memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, dan mensintesiskannya, serta 

memutuskan apa yang dapat dipaparkan. 

Ekspresi musikal lagu Bahaya Komunis karya Jason Ranti sudah 

memperhatikan tiga hal yang dapat mempengaruhi penampilan sebuah 

pementasan musik menurut Jamalus, yaitu dinamika, tempo dan gaya. Tempo 

yang konstan (tetap) dan pemilihan nada yang simpel memberikan kesan monoton 

pada lagu Bahaya Komunis. Dinamika lagu yang menggunakan melismatis 

(ornamen notasi) menghasilkan kesan dinamis guna mengimbangi pemilihan nada 

yang monoton. Gaya yang meliputi aspek gerak, aspek suara, aspek rupa, dan 

aspek pelaku yang diolah untuk membentuk karakter selengean Jason Ranti. 

Perpaduan antara Tempo, dinamika, dan gaya dalam ekspresi musikal lagu 

Bahaya Komunis menjadikan lagu Bahaya Komunis terdengar monoton jika 

diamati hanya dari pemilihan nada-nadanya saja, namun menjadi lagu yang sangat 
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dinamis ketika lagu didengar secara keseluruhan, ditambah dengan pembawaan 

karakter Jason Ranti yang sangat kuat.  

Kritik sosial yang terkandung dalam Lagu “Bahaya Komunis” karya Jason 

Ranti berdasar teori Narwoko dan Suyanto dapat diklasifikasikan ke dalam 

beberapa persprektif. Perspektif sosiohistoris yang didalamnya terdapat penjelasan 

makna lirik lagu Bahaya Komunis. Perspektif psikologis yang didalamnya 

membahas mengenai iklim kritik melalui lagu di Indonesia. Perspektif konflik 

yang di dalamnya menyikapi alasan mengapa Jason Ranti menciptakan lagu 

Bahaya Komunis.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan, disarankan kepada Jason Ranti agar: 1) Jason Ranti 

menjaga kualitas karyanya dengan mempertahankan ekspresi musikal seperti yang 

sudah dianalisis dalam penelitian menggunkan teori dari Jamalus yaitu ekspresi 

musikal yang dipengaruhi oleh dinamika, tempo dan gaya. 2) Jason Ranti 

menyertakan sinopsis lagu Bahaya Komunis pada setiap penyajian lagu, karena 

lirik lagu Bahaya Komunis berpotensi menimbulkan ambiguitas pemaknaan lirik 

lagu oleh pendengar, meskipun pada dasarnya karya seni itu bersifat bebas. 

Diharapkan peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya disarankan 

untuk mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil 

penelitian selanjutnya akan semakin baik serta memperoleh ilmu pengetahuan 

yang baru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

peneliti selanjutnya. Penulis hendaknya menyampaikan pandangan lain terkait 
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dengan pengalaman yang disampaikannya. Diharapkan penelitian ini berguna bagi 

masyarakat dan praktisi pendidikan, dan pecinta musik Indonesia. 
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