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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi 

terhadap sesama untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Komunikasi merupakan sebuah proses yang sistematik dimana manusia 

berinteraksi dengan menggunakan simbol untuk membuat dan 

menginterpretasikan makna, dengan kata lain komunikasi merupakan 

proses encoding dari informasi yang didapat melalui suara, simbol, dan 

gerakan yang bertujuan untuk mengirimkan suatu informasi kepada lawan 

bicara (Paxon 2010). Ibarat seperti pertukaran barang, komunikasi 

membutuhkan medium untuk menampung barang yang akan dikirimkan 

kepada penerima barang tersebut. Wadah tersebut dapat diinterpretasikan 

sebagai media yang membantu jalannya proses komunikasi. 

Menurut Paxon (2010), studi komunikasi awalnya berfokus pada 

komunikasi antar pribadi yang kemudian menjadi sebuah daya tarik bagi 

berbagai institusi pendidikan untuk menawarkan studi dan penelitian 

tentang bagaimana manusia berkomunikasi dengan sesamanya. Seiring 

dengan perkembangan zaman, komunikasipun dikembangkan dengan 

dukungan dari teknologi komunikasi agar proses pertukaran informasi ini 
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dapat mencakup khalayak yang lebih banyak dari hanya sekedar antar 

pribadi.  

Perkembangan komunikasi massa sendiri tentunya tidak langsung 

seperti apa yang dapat kita nikmati di masa kini dengan segala kemudahan 

akses menuju gambar, suara, dan tulisan. Media cetak pernah menjadi 

primadona di tengah-tengah masyarakat dunia yang telah terliterasi oleh 

media yang didominasi oleh kaum borjuis. Tak terhenti pada teknologi 

mesin cetak, teknologi penyebaran suara pun kemudian menggempur 

peradaban manusia karena dirasa lebih mudah untuk dipahami oleh lapisan 

masyarakat yang lebih luas karena tidak dibutuhkan kemampuan membaca 

dalam proses menerima informasi tersebut.  

Lagu, kemudian menjadi salah satu opsi dalam menyebarkan 

informasi media penyalur pesan yang banyak digandrungi oleh khalayak 

dari berbagai demografi (Andriyansah 2017). Hal itu disebabkan karena 

audiens dari lagu dapat ditentukan salah satunya dari genre atau aliran 

musik pada lagu tersebut. Aliran musik ini dapat dikelompokkan dan 

kemudian dianalisa lebih lanjut terkait seperti apa pendengar untuk aliran 

musik tertentu sehingga sasaran untuk penyebaran pesan dapat lebih 

dioptimalkan. 

Kejadian yang sedang popular pun seringkali menjadi inspirasi 

bagi penulis lagu untuk membuat lagu baru yang kepopulerannya dapat 

didongkrak dengan populernya sebuah fenomena (Arifin 2017), seperti lagu 
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All I Want for Chrismast is You yang dipopulerkan oleh Mariah Carey. 

Selain menggaet fenomena selebrasi (Gunawan 2015), lagu pun digunakan 

untuk mengkritisi fenomena seperti lagu Where is the Love yang 

dipopulerkan oleh Black Eyed Peas yang menceritakan tentang bagaimana 

mereka mengkritik keadaan perang dan m empertanyakan dimanakah 

kedamaian untuk umat manusia.  

Di Indonesia sendiri penggunaan lagu sebagai penyampai pesan 

kepada suatu golongan pun dirasa cukup signifikan. Pada era orde baru 

musik-musik dapat lebih bebas masuk ke Indonesia dibandingkan dengan 

masa kepemimpinan Presiden Soekarno (Kumparan 2017). Grup musik asal 

Inggris ‘The Beatles’ menjadi salah satu grup musik yang banyak 

menginspirasi musisi lokal Indonesia untuk berkarya, beberapa diantaranya 

adalah Gipsy dan Koes Plus. Meskipun terinspirasi dari grup musik 

internasional, namun para musisi ini tak serta merta membuat lagu yang 

‘kebarat-baratan’.  

Gombloh, sebagai pencipta lagu Indonesia pada masa orde baru 

ini berhasil menaikkan namanya dengan lagu-lagu yang dapat diterima oleh 

masyarakat Indonesia. Karya ciptaannya dapat lekat dengan masyarakat 

dikarenakan lirik yang ia buat bukanlah lirik bermakna sederhana, banyak 

dari lagu-lagu yang diciptakan Gombloh merenungkan eksistensi makhluk 

hidup dan bagaimana hubungan makhluk terhadap sang pencipta 

(Priambodo and Alrianingrum 2013).  
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Dalam penelitian Priambodo dan Alrianingrum pun disebutkan 

bahwa lirik yang Gombloh ciptakan penuh dengan refleksi-refleksi dari 

kejadian, peristiwa, dan fenomena kehidupan sehari-hari dari masyarakat 

pada masa itu. Salah satu lagu ciptaan Gombloh yang fenomenal adalah 

Kebyar-Kebyar. Lagu ini tidak hanya populer di kalangan rakyat Indonesia, 

namun juga mancanegara.  

Salah satu penyanyi asal Inggris Ollie Jacob yang tergabung dalam 

grup musik Arkarna berlatih menyanyikan lagu ciptaan Gombloh ini selama 

satu bulan lamanya, hal itu tertuang pada sebuah artikel yang ditulis oleh 

Febriarko yang dipublikasikan oleh Kompas pada tahun 2015. Ollie Jacob 

sendiri mengakui sulit untuk dapat melantunkan kata demi kata dari lirik 

lagu Kebyar-Kebyar ini, namun ia berpendapat bahwa seluruh usahanya 

berlatih hingga ratusan kali terbayar oleh keberhasilannya menyanyikan 

lagu yang ia bersama grupnya anggap sebagai sebuah lagu yang otentik dan 

patriotik, dan ini semua merupakan sebuah kehormatan bagi dirinya dan 

grup Arkarna (Febriarko 2015). 

Selain lagu Kebyar-Kebyar, lagu Indonesia Maharddhika yang 

dinyanyikan oleh grup musik Guruh-Gipsy tergolong dalam sebuah lagu 

yang melekat di hati rakyat Indonesia (Rahmanto 2017). Hal itu terjadi 

lantaran grup musik ini mengangkat konsep beberapa bahasa dalam 

liriknya, yang salah satunya adalah bahasa Bali. Lirik dari lagu ini pun 

menggambarkan bagaimana Bali berjuang saat diterpa modernisasi 
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(Jayakardi 2015). Lagu nasionalisme ini dirasa masih relevan apabila 

dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia masa kini. Maharddhika 

sendiri dapat diartikan sebagai kesejahteraan, dan rakyat Indonesia masih 

berjuang untuk mendapatkan hak-hak nya yang setara dengan yang lainnya. 

Kesetaraan disini bukan hanya berupa materi, namun juga pengakuan 

terhadap eksistensi suatu kepercayaan masyarakat Indonesia yang baru-baru 

kini diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia (Endrawan 2017). 

Endrawan dalam tulisannya menyebutkan bahwa hal ini dapat menjadi 

sebuah permulaan pupusnya diskriminasi terhadap suatu kaum yang 

memeluk kepercayaan asli Nusantara.  

Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang telah diemban bangsa 

Indonesia mereka tuangkan dalam karya seni berupa lirik-lirik lagu agar 

dapat menyalurkan semangat kebangsaan. Lagu dengan jiwa kebinekaan 

yang popular lainnya adalah lagu Nusantara I yang dipopulerkan oleh grup 

musik Koes Plus. Sekilas lagu ini menggambarkan tentang keindahan alam 

Indonesia. Meskipun lagu ini telah berusia puluhan tahun, namun lirik dari 

lagu yang dianggap sederhana ini begitu melekat pada khalayaknya dimana 

dengan satu lagu ini, khalayak bersama-sama diajak untuk dapat menikmati 

dan menghargai keindahan alam Indonesia yang seringkali dianggap sepele 

meskipun banyak dari negara tetangga yang iri terhadapnya (Purnawan 

2015).  

Ketiga lagu tersebut dinilai memiliki esensi semangat 

nasionalisme yang dapat ditinjau dan dielaborasikan lebih lanjut 
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menggunakan kacamata semiotika untuk dapat menggali dan membuahkan 

pemahaman yang lebih dalam tentang pemaknaan lirik lagu tersebut dan 

keterkaitannya dengan kebinekaan. 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Perkembangan teknologi khususnya dalam hal komunikasi dapat 

menggeser pola penggunaan media dalam menyampaikan konsep, 

pendapat, argumen, bahkan ideologi tertentu kepada khalayak yang terpapar 

media tersebut (Muttaqin 2011). Pada era dimana teknologi telah mampu 

merekam dan memutar ulang suara, penggunaan lagu sebagai media 

penympai pesan terbilang cukup efektif karena konsep lagu merupakan 

suatu karya yang tercipta sebagai hiburan sehingga akan lebih mudah 

diterima oleh masyarakat.  

Lagu Gosip Jalanan yang dipopulerkan oleh grup musik Slank 

merupakan sebuah ekspresi yang didasari oleh pengalaman dari sang 

penulis, seperti yang disebutkan dalam penelitian dari Karatem, Wiloso, dan 

Lahade (2013). Pada analisis semiotik yang terpapar dalam jurnal tersebut, 

disebutkan bahwa lirik yang terdapat pada lagu tersebut memiliki makna-

makna lain yang tersirat. Dalam penelitian tentang lagu tersebut 

menggunakan metode analisis semiotik yang bertujuan untuk mengetahui 

arti setiap tanda yang terdapat dalam lirik dari sudut pandang penulis dan 

juga pendengarnya sehubungan dengan latar belakang sosio-kultural 

masing-masing.  
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Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa lirik "Gosip Jalanan" 

disajikan sebagai ekspresi perenungan kelompok musik Slank berdasarkan 

pengalaman pribadi para anggota dan pengamatan terhadap berbagai 

realitas sosial di tengah masyarakat. Korupsi dan berbagai bentuk 

penyalahgunaan kekuasaan yang saat ini berlaku di Indonesia, kelompok ini 

dinilai telah dilakukan dalam skala besar dan sistematis, yang oleh Slank 

disebut sebagai "mafia". Uang menjadi sumber kekuatan yang 

disalahgunakan oleh mafia sedemikian rupa sehingga mereka bisa 

menguasai peraturan perundang-undangan yang ada. Sementara itu orang 

yang mendengarkan liriknya merespons dengan berbeda. Ada yang sepakat 

tapi ada yang tidak setuju dengan makna yang disampaikan oleh liriknya 

(Karatem, Wiloso and Lahade 2013). 

Saputra, dalam penelitiannya mengemukakan bahwa tanda itu 

terdiri dari petanda dan penanda. Kombinasi antara signified dan signifier 

membuat tanda itu sendiri. Bila salah satu elemennya berubah, arti tanda itu 

akan berubah menjadi makna lain. Dalam penelitiannya yang berjudul 

"Analisis Semiotik A-Mild Cigarette 'Go Ahead' Edition Advertisement", dia 

menyebutkan bahwa dengan slogan yang sama, dimungkinkan untuk 

memiliki makna konotasi yang berbeda. Dalam penelitiannya, dia 

menganalisis tiga versi edisi Go Ahead, yaitu Gapai Mimpi, Setia Kawan, 

dan Pikir Pendek. Dengan menggunakan teori semiotik oleh Roland 

Barthes, Saputra mengidentifikasi penanda dan penanda dari iklan dengan 

penanda, penempatan teks, dan gambar yang digunakan di papan reklame. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda bisa menjadi tanda jika mereka 

memiliki unsur tertentu, jika mengubah salah satu unsurnya, maka tanda 

tersebut akan memiliki arti yang berbeda (Saputra 2012). Dalam 

penelitiannya, analisis berfokus pada tagline dan melewatkan elemen rinci 

yang dapat mendukung temuannya dalam penelitian ini. Peneliti 

mengasumsikan bahwa jika ia mencakup elemen rinci, hasilnya akan lebih 

lengkap. 

Walad mengemukakan bahwa dalam penelitiannya yang berfokus 

pada lirik lagu Imagine dari John Lennon, menggunakan semiotik Roland 

Barthes untuk mengupas pemaknaan dari lirik lagu tersebut. Penelitian ini 

menilik makna-makna baik denotatif maupun konotatif dimana penulis 

kemudian mengembangkan temuan yang kemudian diarahkan pada mitos 

yang ada. Dari pengupasan lirik lagu tersebut, diungkapkan penulis bahwa 

John Lennon begitu kontra dengan konflik yang terjadi pada negara-negara 

yang sedang mengangkat senjata yaitu peperangan antara Amerika dan 

Vietnam (Walad 2013).  

Konflik-konflik ini terjadi tidak hanya pada Amerika dan Vietnam 

seperti yang tertuang dalam penelitian Walad. Indonesia sebagai sebuah 

negara yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga 

Merauke pun memiliki potensi besar akan terjadinya konflik. Konflik 

sendiri terjadi dikarenakan adanya pergeseran yang kontinu dan ketidak 

mampuan dari masyarakat untuk beradaptasi yang kemudian akan 
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memunculkan adanya ketidak selarasan dalam hubungan antar sesama 

(Sukardi 2019). Konflik yang terjadi tidak hanya menimbulkan kegusaran, 

namun juga inspirasi bagi para pelaku seni untuk mengulas apa yang tengah 

terjadi dengan kemasan seperti lagu, seperti yang dilakukan oleh Harry 

Roesli dengan lagu yang berjudul Jangan Menangis Indonesia yang 

dipopulerkan pada tahun 1978. 

Merujuk pada konflik yang terjadi pada beberapa waktu silam 

dimana perkembangan baik sosial, ekonomi, dan budaya, serta teknologi 

tidak selaras dengan perkembangan dari kebijaksanaan masyarakat, dan 

pemanfaatan konflik sebagai inspirasi dalam membuat karya seni dengan 

media lagu, penulis ingin meneliti tentang bagaimana lirik lagu dapat 

menyampaikan pesan-pesan tersendiri yang dapat dimaknai lebih dalam 

daripada sekedar pemaknaan denotatif. Oleh karena itu, perumusan masalah 

dapat dielaborasi dengan identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah makna dari lirik lagu Kebyar-Kebyar, Indonesia 

Maharddhika, dan Nusantara I dikaitkan dengan kebinekaan? 

2. Bagaimana makna dari lirik lagu Kebyar-Kebyar, Indonesia 

Maharddhika, dan Nusantara I terkait dengan kebinekaan dan 

membentuk makna kebinekaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Menjelaskan tentang bagaimanakah makna dari lirik lagu Kebyar-

Kebyar, Indonesia Maharddhika, dan Nusantara I dikaitkan dengan 

kebinekaan. 

2. Menjelaskan bagaimana ketiga makna dari lirik lagu Kebyar-Kebyar, 

Indonesia Maharddhika, dan Nusantara I terkait dengan kebinekaan dan 

membentuk makna kebinekaan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga manfaat, yaitu: 

1.4 1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

bagi para peneliti di masa mendatang terutama pada penelitian yang 

terkait dengan ilmu komunikasi dengan spesifikasi analisa semiotika 

teks yang menggunakan pendekatan semiotika oleh Roland Barthes. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi-

kontribusi perihal pemanfaatan dari lirik lagu sebagai sebuah media 

dalam menyampaikan pesan-pesan tertentu.  

1.4.3  Manfaat Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat agar dapat memaknai suatu pesan dengan lebih kritis 
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dan tidak mudah percaya pada apa yang disiarkan melalui media. 

Mengajak masyarakat untuk berfikir kritis dan tidak terpaku pada 

satu interpretasi dalam mengartikan tanda-tanda agar tidak mudah 

diadu domba dalam perihal apapun, mulai dengan hal yang 

sederhana hingga kompleks.  

1.5  Sistematika Penelitian 

Pada penelitian ini, langkah-langkah yang diambil adalah 

penentuan latar belakang dan identifikasi masalah yang akan tertuang  pada 

bab pertama yang diikuti dengan objektif dan manfaat penelitian, dengan 

kata lain pada bab pertama ini akan dijabarkan tentang asal mula mengapa 

penelitian ini terbentuk dan tujuan yang ingin dicapai serta fungsinya. Bab 

berikutnya dari penelitian ini adalah penjabaran tentang objek dari 

penelitian ini. Objek penelitian digambarkan dan disuguhkan dengan 

imbuhan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk membantu 

mengelaborasi objek yang akan diteliti. Pada bab ketiga, dalam penulisan 

ini terurai bagaimana teori dan konsep yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Teori dibahas dalam subbab awal yang kemudian diikuti oleh 

elaborasi dari konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini. 

Tidak berhenti pada penjabaran teori dan konsep, pada bab ketiga ini 

kerangka pemikiran pun tersaji dengan narasi atau uraian dari kerangka itu 

sendiri. Bab selanjutnya menyajikan tentang paradigma atau cara pandang 

terhadap penelitian ini yang kemudian dilanjutkan dengan metode yang 

digunakan dalam membedah atau menganalisa objek penelitian. Hal lain 
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yang tertuang dalam bab ke empat ini adalah teknik yang digunakan untuk 

mendapatkan objek penelitian, hal yang lain yang terdapat pada bab empat 

adalah dalam proses analisa tentunya keabsahan penelitian menjadi suatu 

keharusan dan penjabaran tentang keabsahan penelitian akan tertuang pada 

bab ini dan diikuti oleh rencana analisa data yang akan menjadi penutup dari 

bab ke empat ini. Bab ke lima akan menjadi wadah dimana penjabaran 

analisa akan ketiga objek tertuang dan tentunya narasi akan digunakan 

untuk menjabarkan lebih lanjut tentang interpretasi makna dari objek 

penelitian. Bab ke enam akan memuat simpulan, saran, serta rekomendasi 

dari penelitian ini. Bagian akhir dari penelitian ini adalah lampiran yang 

berupa penjabaran data dan dokumentasi dari apa-apa yang digunakan 

dalam penelitian ini seperti transkrip wawancara dan sebagainya.  

 




