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Salah satu fungsi musik yang berkembang pada saat ini adalah sebagai 

media komunikasi massa. Musik dapat merekam realitas dalam melancarkan kritik 

sosial. Penelitian ini meneliti lagu karya grup band Efek Rumah Kaca yang berjudul 

“Merah” pada album Sinestesia. Kritik sosial yang disampaikan Efek Rumah Kaca 

pada lagu tersebut tidak terlihat sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang 

konkret dan menunjukan bahwasanya musik benar-benar dapat dijadikan sebagai 

media kritik sosial dan politik. Objek penelitian berupa lirik lagu berjudul “Merah” 

karya grup band Efek Rumah Kaca. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan makna lagu “Merah” pada album Sinestesia karya grup band 

Efek Rumah Kaca dan mendeskripsikan bagaimana bentuk kritik sosial dan politik 

yang terdapat pada lagu “Merah” karya grup band Efek Rumah Kaca. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis 

wacana. Penelitian ini menunjukan bahwa kritik sosial dan politik yang terkandung 

dalam lirik lagu yang berjudul “Merah” ini lebih menjurus kepada persoalan sosial 

dan politik di Indonesia seperti korupsi, kepemimpinan, dan penentuan kebijakan 

yang pada praktiknya kegiatan berpolitik ini terdapat banyak pelanggaran-

pelanggaran dan manipulasi pada pelaksanaannya. Sebuah politik memang bisa 

menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik jika dijalankan oleh orang-orang 

yang berkompeten atau peduli terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Namun 

politik juga bisa menjadi senjata yang tajam untuk membunuh orang-orang yang 

harusnya dilindungi dan diberikan hak atas kemanusiaanya. Fenomena seperti 

inilah yang menjadi kegelisahan Efek Rumah Kaca dan menjadi latar belakang 

pembuatan lagu yang berjudul “Merah” yang dikemas dalam lirik lagu yang sangat 

lugas nan puitis. 

Saran, untuk bekembangnya dunia musik di Indonesia saat ini ataupun yang 

akan datang ada baiknya Efek Rumah Kaca mulai tetap memperhatikan kualitas 

dalam bermusik. Seperti halnya pembuatan lirik lagu, masih banyak hal yang dapat 

dijelajahi atau dijadikan objek sebagai bahan pembuatan lirik lagu yang berkualitas 

seperti halnya yang Efek Rumah Kaca sudah lakukan dalam tiap-tiap lagu yang 

mereka ciptakan sebelumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ketika kita berbicara mengenai seni, maka tidak akan terlepas dari sebuah 

keindahan. Bahkan semua hal yang ada di kehidupan ini bisa dikatakan sebagai 

sebuah seni. Seni itu sendiri merupakan sebuah keindahan atau dalam bahasa 

inggris seni disebut sebagai Art. Selain itu, seni juga dapat diartikan sebagai 

penciptaan dari segala macam hal yang karena keindahan bentuknya orang menjadi 

senang untuk melihat atau mendengarnya.  

Salah satu dari sekian banyak seni yang berkembang di masyarakat 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. 

Dewasa ini, musik adalah salah satu hal yang tidak dapat kita lepaskan dari 

kehidupan sehari-hari. Setiap orang pasti hampir setiap hari mendengarkan musik 

dan memiliki musik favoritnya masing-masing. Bagi pemusik bentuk penyampaian 

pesan, salah satu diantaranya adalah mempunyai lagu yang mempunyai daya tarik 

dan nilai tersendiri serta tidak membosankan penikmatnya. Musik merupakan alat 

komunikasi yang sangat efektif melalui seluruh aspek yang terdapat di dalam 
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instrumen musik. Musik dapat mempengaruhi orang yang menikmatinya, musik 

merupakan ekspresi jiwa manusia tentang keindahan nada dan irama. Keindahan 

musik akan lebih terasa jika lirik dan syairnya dapat menyentuh jiwa penikmatnya. 

 Ketika kita berbicara tentang seni musik, maka kita tidak melepaskannya 

dari kehidupan manusia, karena musik telah menjadi sarana hiburan dan rekreasi 

bagi manusia, namun juga musik telah menjadi perkembangan manusia. Pada 

zaman yunani kuno, musik digunakan sebagai ritual-ritual untuk memuja sang 

pencipta. Orang-orang yunani kuno percaya bahwa musik merupakan cerminan 

hukum-hukum harmoni yang mengatur alam semesta. 

 Dalam kehidupan bermasyarakat tidak selamanya aturan dan realita berjalan 

beriringan, terkadang ada yang perlu diperbaiki. Salah satu jalan keluarnya adalah 

dengan cara kritikan. Kritik bisa disampaikan lewat berbagai macam cara, seperti 

orasi, lewat media, atau dengan spesialisasi masing-masing bidangnya. Contoh, 

penyair lewat puisinya, pelukis dengan lukisannya, musisi lewat karya musiknya, 

dan lain sebagainya. Kritik itu berguna untuk kembali merapikan tatanan yang 

kurang baik atau hanya sekedar mengingatkan penikmat akan kondisi yang sedang 

terjadi. Maka dari itu sudah bukan hal yang asing lagi bahwa sekarang musik dapat 

menjadi medium dalam menyampaikan aspirasi rakyat. 

 Salah satu fungsi musik yang berkembang pada saat ini adalah sebagai 

komunikasi massa. Sebagai komunikasi massa, musik dapat merekam realitas 

dalam melancarkan kritik sosial. Media ini dapat menjadi sarana opini publik 

tentang kenyataan yang terjadi pada masanya. Hal ini karena lirik dalam lagu 

tersebut mengisahkan pengalaman sejarah yang memiliki kedekatan secara 
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emosional maupun pengalaman dengan para pendengarnya. Bila diusut lebih besar, 

sebenarnya banyak sekali musisi di Indonesia yang melakukan kritik sosial lewat 

musik. Seperti Iwan Fals, Slank, Navicula, dan lainnya. Seperti contoh lainnya 

misal diranah musik indie, Efek Rumah Kaca hadir dengan konsep protes sosial. 

 Sejak awal berdirinya hingga sekarang, band ini telah membuat tiga album. 

Album yang pertama berjudul “Efek Rumah Kaca” dirilis pada tahun 2007 

kemudian disusul album kedua “Kamar Gelap” pada tahun 2008 dan yang terakhir 

album “Sinestesia” pada penghujung tahun 2015. Efek Rumah Kaca merupakan 

grup band yang tidak terlalu dominan mengangkat lagu tentang cinta. Mereka lebih 

fokus pada realitas sosial tentang sebuah pembelajaran yang ada di masyarakat. 

Pesan yang ingin disampaikan melalui sebuah lagu dapat tersampaikan secara tepat 

pada penikmatnya. Ditambah dengan musik yang dengan mudah dapat diterima 

oleh semua kalangan. 

Menurut peneliti ini menjadi sebuah fenomena yang menarik ketika sebuah 

grup band yang gaungnya cukup diperhitungkan di blantika musik Indonesia namun 

tidak menjadikan unsur cinta sebagai lagu andalan. Mereka berani tampil beda dan 

dan berusaha ingin merubah paradigma yang ada di masyarakat bahwa telinga 

orang Indonesia tidak harus selalu dimanjakan dengan lagu sendu yang hanya akan 

membuat efek berlebihan ketika menjalani sebuah perasaan. Efek Rumah Kaca 

disebut-sebut sebagai produk indie terbaik saat ini. Media musik menjulukinya 

sebagai band yang cerdas, sesuatu yang berkualitas sekaligus menjual. Ini pulalah 

alasan peneliti memilih band Efek Rumah Kaca untuk diteliti. 
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Pada kesempatan kali ini, peneliti memilih Efek Rumah Kaca untuk diteliti 

karena mereka memiliki segmentasi anak muda. Melihat kondisi anak muda 

Indonesia sekarang yang cenderung apatis terhadap kondisi sosial, serta hanya terus 

menerus berkutat pada lagu percintaan, maka Efek Rumah Kaca juga merupakan 

suatu solusi atas kondisi yang terjadi saat ini. Karena lewat lagu-lagu nya, mereka 

bisa menyadarkan dan mempersuasi anak muda yang menjadi penikmatnya untuk 

peka terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Ditambah dengan nada 

yang easy listening sehingga lagu-lagu mereka akan dengan mudah diterima di 

masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. 

Trio pop-minimalis ini memberi kritik-kritik tentang kehidupan sosial 

manusia yang tertulis dalam beberapa lirik lagunya. Seperti dalam album pertama 

mereka yang bertajuk “Efek Rumah Kaca”, terdapat lagu yang berjudul Cinta 

Melulu. Lirik yang tertulis dalam lirik lagu cinta melulu ini merupakan contoh lirik 

yang berisi kritik satir terhadap permusikan Indonesia yang Top Hitsnya selalu diisi 

dengan lagu-lagu cinta melayu yang selalu itu-itu saja. Ada juga lagu yang 

menggambarkan realita kematian sang pejuang HAM, Munir Said Thalib yang 

berjudul Di Udara. Lewat lagu itu, mereka ingin menyebarkan pesan kepada 

masyarakat soal keberanian Munir dalam menyoroti masalah-masalah HAM yang 

kerap terjadi. Menurut Cholil (Gitar, Vokal) lagu ini bermakna bahwa dalam 

kondisi apapun (diancam, diburu atau bahkan mati) semangat perjuangan Munir tak 

akan pernah mati. 

Ada juga lagu dari Efek Rumah Kaca yang menyinggung masalah politik 

seperti salah satunya berjudul “Mosi Tidak Percaya” yang ditujukan kepada 
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pemerintah yang menyia-nyiakan masyarakat yang telah memberi kepercayaan 

kepada pemerintah. 

Beberapa lagu diatas adalah lagu yang terdapat pada album pertama (Efek 

Rumah Kaca) dan kedua (Kamar Gelap) mereka. Sedangkan untuk album yang 

bertajuk Sinestesia baru saja keluar pada akhir tahun 2015. Cukup jauh rentang 

waktu dari album sebelumnya, yaitu sekitar 7 tahun. Sekilas, Sinestesia terlihat 

seperti mini album karena hanya menyajikan enam buah lagu. Namun jika dilihat 

lebih jauh, ternyata Sinestesia tidaklah sesederhana itu, ada detail tambahan yang 

sangat menarik dan bisa kita nikmati.  

Jika kita mencari kata Sinestesia dalam KBBI, maka akan ditemukan 

penjelasan sebagai berikut: “(sinestesia adalah) metafora berupa ungkapan yang 

bersangkutan dengan indra yang dipakai untuk objek atau konsep tertentu, biasanya 

disangkutkan dengan indra lain”. Kurang lebih seperti itulah kesan dan pesan yang 

ingin diantarkan Efek Rumah Kaca lewat album terbarunya, Sinestesia. 

Bahwasanya Efek Rumah Kaca menggambarkan warna-warna yang notabene 

merupakan hasil dari indra penglihatan, tetapi warna tersebut dapat dilihat saat 

mendengarkan lagu-lagu dalam album sinestesia ini.  

Pada album ini, para pendengar diajak untuk melihat warna yang disajikan 

kala mendenga kata Sinestesia. Bisa saja orang menyebut warna hanya sebagain 

perwujudan viusal semata. Tetapi Adrian, sang Bassist, dalam hal ini memberi judul 

lagu-lagu Sinestesia melihat merah, jingga, biru, putih, hijau, dan kuning disaat 

mendengarkan lagu yang ia ciptakan bersama personel lainnya, Cholil dan Akbar. 
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Sinestesia merupakan format baru dari Efek Rumah Kaca sendiri, yaitu dalam 

setiap track di dalam album ini terdapat gabungan beberapa lagu yang dipadukan 

dan akhirnya menjadikan setiap track di dalam album Sinestesia ini berdurasi lebih 

panjang daripada lagu pada umumnya. Tiap track pada album ini memiliki durasi 

antara delapan hingga tiga belas menit. Berikut adalah daftar lagu-lagu yang 

terdapat pada album Sinestesia milik Efek Rumah Kaca, antara lain: (1) Merah 

(Ilmu Politik, Lara di Mana-mana, Ada-ada Saja); (2) Biru (Pasar Bisa Diciptakan, 

Cipta Bisa Dipasarkan); (3)Jingga (Hilang, Nyala Tak Terperi, Cahaya Ayo 

Berdansa); (4) Hijau (Keracunan Omong Kosong, Cara Pengolahan Sampah); (5) 

Putih (Tiada, Ada); dan (6) Kuning (Keberagamaan, Keberagaman). 

Seperti yang penulis bahas sebelumnya bahwa Efek Rumah Kaca sendiri 

memiliki banyak lagu dari tiga buah album, namun penulis sendiri tertarik untuk 

membahas album mereka yang terbaru, yakni Sinestesia. Sinestesia sendiri adalah 

sebuah album yang unik karena menjadikan warna-warna sebagai judul-judulnya 

dan merupakan gabungan dari beberapa lagu. Hal inilah yang membuat penulis 

tertarik untuk meneliti kritik sosial yang terdapat pada  lirik lagu di album Sinestesia 

ini. 

Hampir semua lagu di album Sinestesia ini bertemakan kritik sosial, kecuali 

yang terdapat pada lagu putih yang menggambarkan kematian dan kelahiran. Kritik 

sosial yang ditampilkan pada album Sinestesia ini mengambil kritik sosial dari 

berbagai aspek kehidupan. Namun pada kesempatan kali ini, peneliti hanya akan 

meneliti lagu yang berjudul “Merah” pada album Sinestesia. Lagu “Merah” sendiri 

juga merupakan bentuk keresahan yang secara nyata telah dialami oleh masyarakat 



7 

 

 

 

Indonesia, sehingga kritik sosial dan politik yang disampaikan Efek Rumah Kaca 

pada lagu tersebut tidak terlihat sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang 

konkret dan menunjukan bahwasanya musik benar-benar dapat dijadikan sebagai 

media kritik sosial dan politik. Setiap lirik dalam lagu “Merah” yang diciptakan 

oleh Efek Rumah Kaca harapannya dapat interpretasikan lebih mendalam agar 

semua pesan yang ingin disampaikan oleh mereka dapat dimaknai dengan baik dan 

spesifik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diungkap dalam 

penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana makna lirik lagu “Merah” karya grup band Efek Rumah Kaca? 

1.2.2 Bagaimana bentuk kritik sosial dan politik yang terdapat pada lagu “Merah” 

karya grup band Efek Rumah Kaca? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk: 

1.3.1 Mengetahui dan mendeskripsikan makna lagu “Merah” pada album 

Sinestesia karya grup band Efek Rumah Kaca. 

1.3.2 Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana bentuk kritik sosial dan politik 

yang terdapat pada lagu “Merah” karya grup band Efek Rumah Kaca. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Akademis  

Penilitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya. Selain itu juga diharapkan dapat 

memberikan kontribusi untuk memperkaya pengetahuan maupun sebagai referensi 

dalam bidang seni musik. 

1.4.2 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh dan menambah 

wawasan berkaitan dengan bentuk kritik sosial dan politik yang terkandung dalam 

lirik lagu.  

1.4.3 Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi 

beberapa pihak khususnya kepada masyarakat yang berkarir di bidang industri 

musik, terkait bagaimana kritik sosial dan politik bisa disampaikan lewat media 

musik, dalam hal ini lewat lirik lagu. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran serta 

mempermudah pembaca untuk mengetahui garis besar dari skripsi ini, yang berisi 

sebagai berikut: (1) Bagian awal skripsi, (2) Bagian Isi, (3) Bagian Akhir. 
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Bagian awal skripsi berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar foto, dan daftar lampiran. 

Bab 1 berisi tentang Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. Bab 2 berisi tentang 

landasan Teori. Pada bab ini memuat landasan teori yang berisi telaah pustakan 

yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bab 

3 adalah metode penelitian, yang meliputi tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan prosedur penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi, dan sarana 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan 

teknik analisis data. Bab 4 merupakan hasil dari penelitian yang memuat data-data 

yang diperoleh dari lapangan sebagai hasil penelitian dan dibahas secara deskriptif 

kualitatif, dan bab 5 sebagai penutup merupakan bab terakhir yang memuat tentang 

kesimpulan dan saran. 

Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka yang digunakan 

untuk landasan teori serta memecahkan permasalahan. Untuk selanjutnya terdapat 

lampiran sebagai bukti pelengkap dari observasi yang telah dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan Pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang 

terkait (review of related literature). Sesuai dengan arti tersebut, suatu tinjauan 

pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka (laporan penelitian, 

dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan, tidak selalu harus tepat identik 

dengan bidang permasalahan yang dihadapi, tetapi termasuk pula yang seiring dan 

berkaitan (collateral). Fungsi peninjauan kembali pustaka yang berkaitan 

merupakan hal yang mendasar dalam penelitian, seperti dinyatakan oleh Leedy 

(1997) bahwa semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal dan 

memahami tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (yang 

berkaitan erat dengan topik penelitiannya), semakin dapat dipertanggung jawabkan 

caranya meneliti permasalahan yang dihadapi. 

Hasil penelitian lain yang berkaitan dengan musik sebagai media kritik 

sosial adalah penelitian yang dilakukan oleh Angki Chandra Rusnianto tahun 2016 

menjelaskan bahwa musik merupakan salah satu media yang cukup efektif untuk 

menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun kritik sosial. Hal ini dapat terjadi karena 

dalam musik, lirik-lirik dalam lagu tersebut mengisahkan pengalaman yang 

memiliki kedekatan secara emosional. Melalui musik, semua kritik pedas dalam 

setiap bait lirik lagu dapat dikemas seindah mungkin bahkan tidak terdengar sebagai 
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kritikan karena musik merupakan bagian dari sebuah seni yang menimbulkan suatu 

keindahan yang dapat dinikmati. 

Penelitian dari Wahyu Qusairi tahun 2017 yang berjudul Makna Kritik 

Sosial pada Lirik Lagu Merdeka Karya Grup Band Efek Rumah Kaca, menyatakan 

bahwa lirik lagu merupakan ekspresi tentang sesuatu hal yang dilihat atau didengar 

oleh seseorang atau yang dialami oleh penulis lirik tersebut. Dengan melakukan 

permainan kata serta bahasa untuk menciptakan daya tarik dan kekhasan terhadap 

lirik lagu yang dilakukan oleh seorang pencipta lagu. Seperti permainan vokal gaya 

bahasa dan penyimpangan makna kata merupakan permainan dalam bahasa dalam 

menciptakan lirik lgu. Selain itu juga notasi musik dan melodi yang disesuaikan 

dengan lirik digunakan untuk memperkuat lirik, sehingga pendengar semakin 

terbawa dengan apa yang dipikirkan pengarangnya (Awe, 2003:51). 

  Muttaqin Soemanang dalam skripsinya yang berjudul Analisis Struktur 

Lagu “Puing” Karya Iwan Fals yang membahas tentang menunjukkan bahwa Syair 

lagu “Puing” karya Iwan Fals berceritakan tentang perang yang mengakibatkan 

gedung-gedung menjadi puing yang berserakan dan memiliki syair kritik yang 

mudah dipahami. Firman Galang Kurniaji Arabica, dalam skripsinya yang berjudul 

Analisis Lagu dan Makna Syair Karya Grup Band Beseven Steady Semarang yang 

mengupas tentang karya Beseven Steady yang easy listening dengan lirik yang 

bervariasi, ada yang menggambarkan tentang realita kehidupan, dan ada juga yang 

menggambarkan tentang keindahan kota Semarang itu sendiri, begitu juga dengan 

skripsi buatan Dian Kurniasari Renaningtyas pada tahun 2013 yang berjudul Kritik 

Politik Dalam Lagu Karya Grup Band Efek Rumah Kaca yang menggunakan 
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analisis semiotika untuk mengetahui makna lirik lagu-lagu yang bertemakan kritik 

politik karya grup band Efek Rumah Kaca pada album yang bertajuk Efek Rumah 

Kaca dan Kamar Gelap. 

Riza Ardyanto (2014) dalam skripsinya yang berjudul Analisis Gaya Bahasa 

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

membahas tentang gaya bahasa dan pesan moral yang terdapat pada lirik dari lagu-

lagu band Peterpan yang terdapat pada album yang bertajuk Bintang di Surga. 

Skripsi yang berjudul Analisis Lirik Lagu Sebelum Cahaya dalam Kajian Semantik 

yang dibuat pada tahun 2012 oleh Hidayatul Ilmiah, menjelaskan bahwasanya 

selain bertujuan untuk menghibur, lagu juga terkadang menyampaikan makna 

tersirat kepada masyarakat, hal itu menjadi estetika bahwa makna suatu lagu akan 

semakin indah apabila bahasa yang digunakan mengandung unsur asosiatif atau 

konotatif. Danang Ari Nugraha (2013) dalam skripsinya yang berjudul Analisis 

Struktur Komposisi dan Fungsi Musik Bregada Dhaeng di Keraton Kesultanan 

Yogyakarta, menunjukan bahwa musik Bregada Dhaeng yang dimainkan memiliki 

struktur komposisi yang memadukan permainan musik tradisional dan berfungsi 

untuk masyarakat dan pemerintah setempat.  

Artikel penelitian milik Vahardi Masviansyah pada tahun 2016 yang 

berjudul Analisis Motif Melodi dan Makna Lirik Lagu Singkawang Kota Tasbih 

yang meneliti tentang keunikan melodi dan lirik pada lagu tersebut. Skripsi karya 

Hendra Wahyu Hadi Wibowo pada tahun 2015 yang berjudul Analisis Struktur dan 

Makna Lirik Lagu Karya Grup Band Power Metal dalam Kajian Aspek Sosial, yang 

menganalisis aspek struktural puisi yaitu struktur fisik dan batin serta aspek sosial 
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yang terdapat pada lirik lagu. M. Imron Sodikin (2015) dalam skripsi yang berjudul 

Analisis Wacana Lirik Lagu “Halal” Karya Band Slank yang bertujuan untuk 

mengetahui makna, nila-nilai moral dan realitas eksternal pada lirik lagu “Halal”. 

Setelah mengetahui maknanya dapat ditemukan nilai-nilai apa saja yang terkandung 

didalam lirik lagu tersebut. 

P.D Hananto dalam jurnal yang berjudul Analisis Sonatina Op. 15 Flute dan 

Gitar Karya William Duarte 2004 Dalam tulisannya mengupas tentang macam 

karakteristik penciptaan Sonatina pada periode musik Barok dan Romantik. Abdul 

Rachman dengan penelitian yang berjudul Bentuk dan Analisis Musik Keroncong 

Tanah Airku Karya Kelly Puspito dalam tulisannya membahas tentang Kelly 

Puspito yang telah melakukan pengembangan musik keroncong asli. Eko Raharjo 

dalam Jurnal yang berjudul Musik Sebagai Media Terapi dalam tulisannya 

membahas tentang pelaksanaan pelayanan musik terapi bagi penderita tuna grahita 

di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang yang dilakukan dengan cara terapi 

pelayanan khusus. Bagus Susetyo dalam jurnal yang berjudul Perubahan Musik 

Rebana Menjadi Kasidah Modern di Semarang sebagai Suatu Proses Dekulturasi 

dalam Musik Indonesia. Dalam tulisannya membahas tentang fenomena seni 

pertunjukan yang ada dimasyarakat yang mengalami proses dekulturasi sehingga 

terbentuk musik kasidah mdoern.  

Analisis Bentuk dan Struktur Lagu Fantasia On Themes From La Traviata 

karya Fransisco Tarrega yang ditulis Ratna Dwi Astra. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Observasi dilakukan dengan cara 

mendengarkan, menganalisa, dan pencatatan terhadap hal-hal yang berkaitan 



14 

 

 

 

dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa lagu Fantasia 

On Themes From La Traviata karya Fransisco Tarrega terdiri dari 3 bagian, yaitu 

A-B-A‟. Adapun penelitian yang berjudul Analisa Struktur Le Nozze di Figarro 

Karya W. A Mozart, Studi Mengenai : Tema, Harmoni, dan Dinamik yang ditulis 

Maungguh Kasmawan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan naturalistik. Observasi dilakukan dengan cara mendengarkan, 

menganalisa, dan pencatatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur lagu Le Nozze di 

Figarro berbentuk sonata klasik yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu: eksposisi, 

development, dan rekapitulasi. Harmoni yang digunakan dalam Le Nozze di 

Figarro dominan pada akor D Mayor dan A Mayor. Perpindahan yang digunakan 

adalah modulasi sementara dengan kadens sementars (Neapolitan Six Chord). 

Berdasarkan kutipan penelitian-penelitian tersebut yang telah digunakan 

peneliti tentang kajian fungsi musik sebagai media kritik sosial, dirasa telah 

memenuhi sumber pustaka sebagai acuan penelitian. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Analisis 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008:60) dinyatakan bahwa analisis 

adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu 

sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan. Menurut Pradopo (1995:93), analisis merupakan 

penguraian terhadap bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Menurut Kamus Inggris– 
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Indonesia (Sivasari, 1992: 17), analisis berarti mengupas, mengurai, mengulas atau 

membahas. 

Analysis (analisis) ialah proses mengurai kompleksitas suatu gejala rumit 

sampai pada pembahasan bagian-bagian paling elementer atau bagian-bagian 

paling sederhana (Chaplin, 2000 : 25). Pendapat lain, Keraf (1981 : 60) analisis 

adalah suatu cara membagi bagi obyek penelitian kedalam komponen-komponen 

yang membentuk satu bagian utuh. Secara umum dalam Ensiklopedi Nasional 

Indonesia (1988 : 19) dijelaskan bahwa analisis adalah memeriksa suatu masalah 

untuk menemukan semua unsur-unsur yang bersangkutan. 

2.2.2 Analisis Lirik 

Menurut Jan Van Luxemburg (1989) definisi lirik atau syair lagu dapat 

dianggap sebagai puisi begitu pula sebaliknya dan sesuai, seperti definisi teks-teks 

puisi tidak hanya mencukup jenis-jenis sastra melainkan juga ungkapan yang 

bersifat iklan, pepatah, semboyan, doa-doa dan syair lagu. Berdasarkan teori-teori 

tentang analisis dan lirik diatas dapat kita ketahui bahwasanya analisis lirik adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengupas, mengurai, mengulas atau 

membahas lirik lagu agar dapat menemukan semua unsur-unsur, tujuan, dan fungsi 

yang terdapat pada lirik lagu. 

2.2.3 Kajian 

Pengertian kajian menurut para ahli: Kata ”kajian” berasal dari kata ”kaji” 

yang berarti (1) ”pelajaran”; (2) penyilidikan (tentang sesuatu). Bermula dari 

pengertian kata dasar yang demikian, kata ”kajian” menjadi berarti ”proses, cara, 

perbuatan mengkaji; penyelidikan (pelajaran yang mendalam); penelaahan (KBBI 
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1999: 431). Istilah kajian atau pengkajian, yang digunakan dalam penulisan ini 

menyaran pada pengertian penelaahan dan penyelidikan. Pengkajian terhadap prosa 

atau karya fiksi berarti penyelidikan, atau mengkaji, menelaah, menyelidiki karya 

fiksi tersebut. Pada umumnya kegiatan itu disertai oleh kerja analisis. Istilah 

analisis, menyaran pada pengertian mengurai karya itu atas unsur- unsur 

pembentuknya tersebut yaitu unsur- unsur intrinsiknya (Burhan Nurgiyantoro 2007: 

30). 

2.2.4 Musik dan Lagu 

Musik sebagai suatu seni merupakan salah satu kebutuhan batiniah manusia 

yang universal dan menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia. Musik 

menjadi salah satu kebutuhan karena musik mempunyai peranan dan fungsi bagi 

manusia. Sunarto (dalam Abdul Rachman, 2013: 70) mengatakan bahwa musik 

adalah penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang 

teratur dengan melodi atau ritme serta mempunyai unsur atau keselarasan yang 

indah. Musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan 

sebagai: (1) Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan 

hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang memiliki kesatuan 

dan kesinambungan; (2) Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga 

mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat 

yang menghasilkan bunyi-bunyi itu). 

Menurut Aristoteles (328-322 SM), musik adalah sesuatu yang dapat 

dipakai untuk memulihkan keseimbangan jiwa yang sedang goyah, menghibur hati 

dan merangsang rasa patriotisme dan kepahlawanan. Sedangkan seni musik sendiri 
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adalah suatu tiruan seluk beluk hati dengan menggunakan melodi dan irama 

(Sanjaya, 2013). 

Kata musik itu sendiri berasal dari sebutan untuk dewi-dewi dalam mitologi 

Yunani Kuno, Muse, yang bertanggungjawab terhadap perkembangan seni dan 

ilmu pengetahuan. Kata musik dapat didefinisikan sebagai seni mengorganisasi 

kumpulan nada-nada menjadi suatu bunyi yang mempunyai arti. Musik sangat 

dekat dengan kehidupan. Bahkan sejak masih bayi seseorang sudah dikenalkan 

dengan “seni musik” oleh ibunya dengan lagu atau nyanyian sederhana (misalnya: 

lagu Nina Bobo, Naik Delman, Pelangi, dan lain-lain) lagu atau nyanyian-nyanyian 

itu juga menyemarakkan hidup hingga memasuki masa pendidikan prasekolah atau 

awal-awal sekolah. 

Musik adalah karya cipta berupa bunyi atau suara yang memiliki nada, 

irama dan keselarasan. Musik yang dimainkan menjadi komposisi terpadu dan 

berkesinambungan dapat memberikan pengaruh terhadap emosi dan kognisi. Musik 

adalah karya cipta berupa berupa bunyi atau suara (Jamalus dalam Ismanadi, 

2008:11), baik suara yang dihasilkan oleh ucapan manusia maupun suara dari alat 

tertentu (Bonoe dalam Ismanadi, 2008:11). Kamtini (2005:60) mengartikan “Musik 

adalah bagian dari kehidupan dan perkembangan jiwa manusia”. Definisi lain 

musik merupakan kekuatan dasar yang sangat efektif untuk menenangkan dan 

mendatangkan inspirasi bagi banyak orang (Ortiz dalam Baidah, 2010:1). Alunan 

suara nada-nada yang disusun berdasarkan irama tertentu dapat membantu 

pembentukan pola belajar, mengatasi kebosanan, dan menangkal kebisingan 

eksternal (Ortiz dalam Baidah, 2010:1). Musik adalah karya seni bunyi berbentuk 
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lagu dan komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya 

melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu 

dan ekspresi sebagai suatu kesatuan (Jamalus dalam Moh Muttaqin, 2008: 15-16). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa musik merupakan 

gabungan dari berbagai bunyi dan instrumen alat musik serta suara manusia. Hal 

ini berhubungan dengan kasus yang penulis teliti dikarenakan di dalam musik atau 

lagu tersebut merupakan gabungan dari berbagai bunyi instrument alat musik dan 

suara penyanyi ditambah dengan pengungkapan pemikiran sang pencipta lagu. 

Sehingga lagu tersebut dapat diekspresikan sebagai satu kesatuan yang saling 

berkesinambungan, karena setiap alunan musik pasti terkait antara pikiran, perasaan 

dan juga instrumen alat musik. Pikiran dan perasaan seorang pencipta lagu ini lah 

yang menjadi pesan yang akan disampaikan oleh para pendengarnya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwasanya musik dapat dijadikan media dalam penyampai 

pesan, pesan tersebut dapat berbentuk kritik sosial. 

2.2.5 Fungsi Musik 

Musik tercipta karena ada pesan yang hendak disampaikan oleh pemusik. 

Pemusik mempunyai ide, gagasan, atau pengalaman yang hendak disampaikan 

kepada orang lain melalui musik. Sementara itu orang lain bisa menerima musik 

tersebut bukan semata-mata karena musik tersebut sudah dibuat dan siap dinikmati 

tetapi lebih jauh lagi, ada kebutuhan yang terpenuhi dengan menikmati musik 

tertentu. Eko Raharjo (2007) mengatakan bahwa musik sebagai salah satu cabang 

kesenian, merupakan kebutuhan yang universal, keberadaannya tak terpisahkan 

dalam berbagai setting kehidupan manusia dengan berbagai fungsinya seperti 
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memberi kenikmatan estetis, memberikan relaksasi atau hiburan, sebagai media 

ekspresi diri, representasi simbolis, respon fisik, media penyembuhan, pemersatu 

masyarakat, menguatkan konformitas terhadap norma sosial, memvalidasi institusi 

sosial dan ritual keagamaan, memelihara stabilitas budaya, dan sebagai media 

pendidikan (Budhisantoso, 1994; Merriam, 1968; dan Merrit, 2003). 

Ada beberapa fungsi musik lainnya (Sanjaya, 2013), yang pertama adalah 

mengungkapkan pengalaman fisik maupun pengalaman emosional. Maka dari itu, 

tidak mengherankan jika banyak pemusik yang memasukkan tema cinta dalam 

liriknya. Meskipun demikian, tidak semua musik berasal dari pengalaman pribadi 

anggotanya, namun banyak juga yang mengambil dari pengalaman orang lain.  

Fungsi yang kedua adalah mengungkapkan ide-ide. Pemusik yang bisa 

mengungkapkan ide-ide, biasanya adalah pemusik yang kritis. Pesan dimunculkan 

dalam musik karena ada sesuatu yang kurang benar yang perlu diperbaiki. Ide bisa 

muncul dari keinginan untuk merubah atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada 

atau bahkan memunculkan sesuatu yang baru.  

Seperti yang sudah dijelaskan dalam teori musik sebelumnya, bahwasanya 

musik dapat dijadikan media penyampai pesan, hal ini diperkuat dengan fungsi 

musik yang dijelaskan di atas. Pengungkapan ide-ide yang disampaikan lewat 

musik dapat menjadi suatu perbaikan atau memunculkan suatu yang baru. 

2.2.6 Lirik Lagu 

Lirik lagu pada hakikatnya adalah sebuah bahasa dalam penyusunannya 

tidak lepas dari kaidah musik, seperti irama lagu, melodi, dan harmoni (S.Suharto, 

2006). Lirik adalah sebuah teks yang dibuat sebagai tema dan alur cerita dalam 



20 

 

 

 

sebuah lagu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lirik adalah 

“karya sastra (puisi) yang berisikan curahan perasaan pribadi, susunan kata sebuah 

nyanyian”. Lirik lagu merupakan ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah 

dilihat, didengar maupun dialaminya. Dalam mengekspresikan pengalamannya, 

penyair atau pencipta lagu melakukan permainan kata-kata dan bahasa untuk 

menciptakan daya tarik dan kekhasan terhadap lirik atau syairnya. Permainan 

bahasa ini dapat berupa permainan vokal, gaya bahasa maupun penyimpangan 

makna kata dan diperkuat dengan penggunaan melodi dan notasi musik yang 

disesuaikan dengan lirik lagunya sehingga pendengar semakin terbawa dengan apa 

yang dipikirkan pengarangnya (Sanjaya, 2013). 

Definisi lirik atau syair lagu dapat dianggap sebagai puisi begitu pula 

sebaliknya. Hal serupa juga dikatakan oleh Jan Van Luxemburg (1989) yaitu 

definisi mengenai teks-teks puisi tidak hanya mencakup jenis-jenis sastra 

melainkan juga ungkapan yang bersifat pepatah, pesan iklan, semboyan-semboyan 

politik, syair-syair lagu pop dan doa-doa. Jika definisi lirik lagu dianggap sama 

dengan puisi, maka harus diketahui apa yang dimaksud dengan puisi. Puisi menurut 

Rachmat Djoko Pradopo (1990) merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman 

manusia yang penting dan digubah dalam wujud yang berkesan. Sedangkan 

menurut Herman J Waluyo (1987) mengatakan puisi adalah bentuk karya sastra 

yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun 

dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa pada struktur fisik dan struktur 

batinnya (Sanjaya, 2013). 
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Dalam membuat lirik lagu terkait dengan bahasa, dan bahasa terkait dengan 

sastra, karena kata-kata (lirik lagu) yang dibuat oleh pencipta lagu tidak semua 

dapat dimengerti oleh khalayak., karena itulah memerlukan suatu penelitian tentang 

isi lirik tersebut. Pengertian dari sastra ialah struktur tandatanda yang bermakna, 

tanpa memperhatikan sistem tanda-tanda, dan maknanya, serta konvensi tanda, 

struktur karya sastra (atau karya sastra) tidak dapat dimengerti secara optimal 

(Sobur, 2003:143). Musik memang merupakan media penyampai pesan. Bentuk 

konkret dari media itu adalah terletak pada liriknya. Maka dapat disimpulkan lirik 

lagu merupakan media yang tepat dalam menyampaikan berbagai aspirasi, dalam 

hal penelitian ini adalah sebagai media kritik sosial. 

2.2.7 Kritik Sosial 

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, 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 
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tanggapan, komentar yang membicarakan soal-soal manusia dan hidup, yang 

dijiwai oleh subjektivitaspengarang.” 

Kritik sosial terdiri dari dua istilah yakni dari kata kritik dan sosial. 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 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-cara 
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analisis dan bentuk-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 

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 publik” borjuis 

mulai membentuk suatu 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. Hal ini menunjukkan adanya perubahan 
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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. 

2.2.8 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 

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, 
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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. 

Sudut pandang 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. 

2.2.9 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 
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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 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. 

2.2.10 Musik Sebagai Media Kritik Sosial dan Politik 

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 
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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.  

Saat ini sudah banyak sekali cara yang digunakan untuk mengekspresikan 

diri bahkan memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat 

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 
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disampaikan oleh si pencipta seni tersebut tidak tersalurkan dengan benar karena 

tidak semua orang cukup memahami. 

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). Kelebihan seni musik dibandingkan 

dengan seni yang lainnya sehingga dikatakan cukup efektif untuk dijadikan media 

kritik sosial yaitu : (1) 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; (2)Musik dalam setiap bait liriknya terdapat pesan-pesan moral 

yang ingin disampaikan; (3)Efektifitas musik dapat didengar oleh siapa saja, kapan 

saja, dan dimana saja; (4)Lirik lagu dalam musik kebanyakan menggunakan bahasa 

yang simple, ringan, dan mudah dimengerti dan dihafal; (5) Orang yang 

mendengarkan musik dapat memperoleh ketenangan dan semangat; (6) Musik 

merupakan bahasa hati, dan lirik-lirik didalam setiap lagu cenderung sealur dengan 

irama kehidupan. 

 

2.3  Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir 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 
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demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi 

pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang 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:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

2.3.1 Lirik Lagu “Merah” pada album Sinestesia Karya Grup Band Efek 

Rumah Kaca. 

 Subjek dalam penelitian ini adalah lirik lagu “Merah” pada album Sinestesia 

karya Band Efek Rumah Kaca. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, batasan 

Lirik Lagu “Merah” Karya Grup Band Efek Rumah 

Kaca Sebagai Media Kritik Sosial dan Politik 

Fungsi Lirik Lagu Makna  Lirik Lagu 

Musik Sebagai Media Kritik Sosial dan Politik 
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lirik lagu hanya terletak pada lagu “Merah” di album Sinestesia. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa lirik lagu “Merah” ini lah yang nantinya akan dianalisis. 

2.3.2 Makna Lirik Lagu 

Untuk mengetahui fungsi dari lagu tersebut dan mengapa lagu tersebut 

dapat dijadikan sebagai media kritik sosial, hal yang harus dilakukan selanjutnya 

adalah mencari apa saja makna dan arti yang terkandung dalam lirik lagu tersebut, 

tidak lain adalah lirik lagu “Merah” karya grup band Efek Rumah Kaca. 

2.3.3 Fungsi Lagu 

Setelah menganalisis dan mencari makna apa saja yang terkandung dalam 

lirik lagu “Merah” karya grup band Efek Rumah Kaca, dapat diketahui bahwa lagu 

tersebut berfungsi sebagai unsur perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan 

pemerintah yang dirasa sangat tidak memihak kepada masyarakat, mengingatkan 

masyarakan yang cenderung antipati terhadap dunia politik, dan mengajak 

masyarakat agar terus semangat untuk melakukan perjuangan untuk melawan 

keadaan politik yang tengah terjadi. 

2.3.4 Musik Sebagai Media Kritik Sosial dan Politik 

Setelah mengetahui lirik lagu, menganalisis serta membedah makna lirik 

lagu “Merah” karya grup band Efek Rumah Kaca, da mengetahui apa fungsi lagu 

tersebut, maka akan didapat kesimpulan mengenai makna lirik yang berkaitan 

dengan kritik sosial. Lirik lagu yang merupakan bagian dari musik itu sendiri dapat 

dikatakan sebagai media kritik sosial dan politik. 

 

 



 

 

70 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengungkap makna 

yang terkandung dalam lirik lagu “Merah” karya grup band Efek Rumah Kaca 

dengan beberapa tahapan, yaitu dengan menganalisis data dengan cara 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan. 

Lagu “Merah” karya grup band Efek Rumah Kaca telah berhasil membuat 

lirik tentang perpolitikan yang ada di Indonesia yang lengkap, sedari menjelaskan 

tentang calon-calon wakil rakyat, lalu sistem pemerintahan yang berjalan saat ini, 

sampai kritik tentang tidak terlibatnya masyarakat dalam setiap pengambilan 

kebijakan, yang notabene kebijakan tersebut yang menanggung dan merasakan 

adalah masyarakat itu sendiri. Dalam Lagu “Merah” karya grup band Efek Rumah 

Kaca terdapat kritik sosial tentang dunia politik yang ada di Indonesia, bahwasanya 

politik di Indonesia saat ini tidaklah beres, banyaknya masalah dalam 

kepemimpinan dan pada penentuan kebijakan. Pada lirik tersebut dijelaskan dengan 

tata bahasa yang lugas bahwa perpolitikan yang ada saat ini sangatlah “busuk” dari 

proses awal pemungutan suara sampai elit politik tersebut benar-benar terpilih dan 

menjabat menjadi wakil rakyat, yang pada kenyataanya tidak seperti yang 

diharapkan. Masyarakat selalu tidak memiliki akses untuk menyampaikan secara 

langsung aspirasi mereka, bahkan yang terjadi baru-baru ini masyarakat seakan   
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dibungkam, dengan adanya beberapa penangkapan terhadap masyarakat yang akan 

menyampaikan kritiknya. 

Kritik sosial dan politik yang terdapat pada lirik lagu Band Efek Rumah 

Kaca ini bisa dibilang tindakan cerdas. Karena dengan lagu mereka dapat 

menyampaikan kritik-kritik tajam dan lugas yang mungkin dengan media selain 

lagu mereka dapat dicekal karena “kejujuran” yang terdapat pada lirik lagu tersebut. 

Mungkin menggunakan lagu sebagai media kritik tidak bisa langsung mengubah 

pola pikir dari pendengar ataupun target sasaran kritiksecara cepat namun paling 

tidak dengan kritik menggunakan lagu tersebut pesan yang terkandung dalam lirik 

lagu tersebut sampai ke pendengar dan secara tidak langsung akan mengubah pola 

pikir mereka secara perlahan.  

 

5.2 Saran 

5.1.1 Saran Praktis 

Untuk bekembangnya dunia musik di Indonesia saat ini ataupun yang akan 

datang ada baiknya Efek Rumah Kaca mulai tetap memperhatikan kualitas dalam 

bermusik. Seperti halnya pembuatan lirik lagu. Masih banyak hal yang dapat 

dijelajahi atau dijadikan objek sebagai bahan pembuatan lirik lagu yang berkualitas 

seperti halnya yang Efek Rumah Kaca sudah lakukan dalam tiap-tiap lagu yang 

mereka ciptakan sebelumnya. 

5.1.2 Saran Teoritis 

Bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian dengan objek berupa lirik 

lagu ada baiknya mencari metode yang cocok sebagai acuan dalam penelitiannya, 
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karena tidak hanya dengan analisis wacana saja penelitian dengan objek lirik lagu 

sebagai objeknya dapat dilakukan, seperti dengan metode analisis semiotika 

misalnya. Lalu penelitan serupa juga dapat dilakukan dengan objek penelitian selain 

lirik lagu, yaitu seperti puisi, video klip, film dan lain sebagainya. 
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