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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

 Musik adalah hal yang telah berpadu dengan kehidupan manusia sejak 

ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Sejarah mencatat, musik berkembang 

sejalan dengan peradaban manusia. Dalam bukunya yang berjudul “The Book of 

Origins: The First of Everything (2006)”, Trevor Homer mengatakan bahwa lagu 

yang pertama kali dibuat adalah sebuah himne Suriah berjudul “Hymn to Creation” 

yang ditulis dengan bahasa cuneiform pada 3400-4000 tahun yang lalu. Sadar atau 

tidak, musik telah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia 

khususnya dalam hidup bermasyarakat. Contoh nyata, tiap negara menumpahkan 

kebanggaan berbangsanya dalam lagu kebangsaan, Indonesia dengan Indonesia 

Raya, Singapura dengan Majulah Singapura, Inggris dengan God Save the Queen, 

dan negara – negara lainnya. 

Musik itu sendiri sangatlah luas dan dapat digunakan sebagai apapun mulai 

dari sarana hiburan, penyembahan, pengisi kekosongan, luapan emosi, perwakilan 

perasaan, bahkan sebagai kritik terhadap penguasa. Hal ini dipertegas oleh 

pernyataan Jamalus yang mengatakan bahwa musik adalah sebuah komposisi yang 

mewakili pikiran serta perasaan penciptanya (1988). Sebagai sarana yang dapat 

mewakili pikiran serta perasaan, musik, dalam hal ini berupa lagu, dapat dijadikan 
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sebagai sarana untuk berkomunikasi. Ada banyak lagu yang menjadi perwakilan 

perasaan atau bahkan lagu sebagai perlawanan.  

Efek Rumah Kaca adalah salah satu band yang kerap menyuarakan kritik 

serta kegelisahannya melalui lagu – lagu yang mereka ciptakan. Efek Rumah Kaca 

tidak sendirian karena di berbagai macam belahan dunia, musik perlawanan dan 

kritik yang kemudian berfungsi sebagai kontrol sosial telah menjadi kebudayaan. 

Punk adalah salah satu contoh bagaimana kuatnya musik memengaruhi kehidupan 

masyarakat. The Clash, band punk asal inggris yang mayoritas dari lirik lagunya 

berisikan pesan yang menentang kebijakan – kebijakan kerajaan Britania Raya 

(Henke, 1980), Dead Kennedy’s band punk asal Amerika Serikat yang dalam 

liriknya menggabungkan satire sosial Juvenalian dengan pemikiran – pemikiran 

kiri dalam melihat Amerika Serikat (msn.com/en-us/music). Salah satu contoh band 

punk dalam negeri yang dengan keras menyuarakan kritik sosial adalah Marjinal 

(Ardiana, 2017). Kerasnya para musisi menyuarakan pesan melalui lagu, tak lepas 

dari ungkapan perasaan, keresahan, dan kerinduan untuk hidup dalam masyarakat 

yang lebih sadar akan pentingnya isu sosial. Sebagai saluran komunikasi, musik 

berperan sebagai media pembawa pesan dari komunikator, yakni musisi, hingga 

sampai kepada komunikan, dalam hal ini pendengar. 

Band Efek Rumah Kaca merupakan suatu band indie idealis yang 

menjunjung tinggi rasa nasionalisme. ERK sendiri sejauh ini sudah menelurkan tiga 

album, Efek Rumah Kaca dirilis pada tahun 2007, Kamar Gelap tahun 2008, dan 

Sinestesia tahun 2015. Mayoritas lagunya menunjukan nasionalisme yang 

menyulut semangat para pendengarnya. Satu lagu Efek Rumah Kaca berjudul Di 

https://kumparan.com/erhan-ardianda/menjadi-punk-terdidik-ala-marjinal
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Udara dari album pertamanya, adalah satu contoh lagu Efek Rumah Kaca yang 

sangat nasionalis. Melalui lagu Di Udara, Efek Rumah Kaca menyampaikan suatu 

peristiwa penting yang sering dipandang sebelah mata oleh warga Indonesia. Lagu 

ini mengangkat peristiwa kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib yang mati 

diracun dalam pesawat menuju ke Amsterdam dan hingga saat ini masih menjadi 

misteri siapa yang menjadi dalangnya (Sorge Magazine, 2012). Ada juga lagu 

Menjadi Indonesia dari album Kamar Gelap, tentang kerinduan agar Indonesia 

menjadi bangsa yang besar. Serta lagu Merah dan Hijau dari album Sinestesia, yang 

isinya tentang fenomena menyedihkan ranah politik indonesia. Lirik – lirik yang 

dalam dan cenderung jujur, disertai dengan diksi – diksi unik, digunakan Efek 

Rumah Kaca untuk menunjukan betapa kaya Bahasa Indonesia, dan juga lirik – lirik 

frontal yang memicu gairah dan semangat ketika menikmati karya Efek Rumah 

Kaca. 

 Khususnya dalam lagu Hijau, melalui lirik yang apa adanya dan cenderung 

keras, Efek Rumah Kaca menyuguhkan sebuah karya seni yang berbeda dari arus 

utama (mainstream). Terlebih masih banyak orang yang kurang peduli dengan 

keadaan dan kenyataan sosial di Indonesia, seakan isu sosial adalah topik untuk 

kalangan orang ‘pintar’ saja. Beberapa orang menganggap sesuatu yang 

mengandung isu sosial adalah sesuatu yang berat dan bukan bidangnya. 

Dalam dunia musik pada umumnya, jarang ada lagu yang berbau isu sosial 

diputar di radio ataupun tersiar dalam acara televisi. Sebenarnya lagu bertema kritik 

sosial sudah banyak bertebaran di kancah musik Indonesia. Ambil contoh Iwan 

Fals, mengkritik pemerintahan orde baru melalui lagu. Tidak heran beberapa kali 
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konser Iwan Fals dicekal. Sama halnya seperti lagu Hijau. Karena jarang diputar, 

bagi sebagian masyarakat lagu Hijau merupakan suatu hal yang baru. Tidak hanya 

dalam lagu Hijau saja tetapi melalui lagu – lagu lainnya, kritik sosial yang tertera 

dalam tiap karya Efek Rumah Kaca bertujuan untuk membuka mata masyarakat 

terhadap keadaan sosial di Indonesia. 

Padahal dalam isu sosial, respon masyarakat memegang peranan penting 

atas arah pergerakan pemerintah. Apalagi hidup berdemokrasi, masyarakat 

memiliki hak untuk menyuarakan apa yang terbaik untuk rakyat. Sikap apatislah 

yang menghalangi masyarakat untuk menghidupi fitrah demokrasi itu sendiri. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi kelima tahun 2016, apatis 

adalah kata sifat (adjektiva) yang menjelaskan ketidakpedulian dan sikap masa 

bodoh. Karena mengandung makna yang memperjelas sifat, sikap apatis dapat hadir 

di setiap aspek dalam perilaku manusia. Konotasi yang berkembang dalam 

masyarakat menunjukkan bahwa sikap apatis adalah sikap yang tidak 

mencerminkan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Karena budaya yang 

berkembang dalam hidup bermasyarakat, setiap komponen yang ada dalam 

masyarakat harus hidup gotong  royong. Sikap apatis menimbulkan kontradiksi 

dalam kehidupan bermasyarakat, karena untuk gotong royong harus menjunjung 

tinggi rasa peduli terhadap sekitar. 

Hal ini dipertegas dengan banyaknya lembaga yang mengadakan survei 

mengenai sikap apatis masyarakat, terlebih pada isu sosial. Ambil contoh, sebuah 

survei bertajuk “Internet, Apatisme, dan Alienasi Politik.” yang dilansir oleh 
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Indikator Politik Indonesia pada tanggal 19-27 Juli 2013, berbuah hasil yang tidak 

mengejutkan. Dari 2.290 responden, 67% masa bodoh dengan politik.  

 
Gambar 1.1 Diagram Ketertarikan Terhadap Politik 

Sumber: indikator.co.id 

 

Berkembangnya sifat apatis dalam masyarakat tidak lepas dari kelakuan 

para aktor politik yang hanya ingin memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Sebut saja 

berbagai kasus yang merugikan negara tetapi mempertebal dompet para penguasa; 

dari zaman kasus hambalang, hingga kasus e-ktp. Kasus demi kasus bermunculan 

semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Indikator 

Politik Indonesia, 2013) 

Isu sosial lain yang tidak kalah penting adalah radikalisme. Tentu masih, 

dan akan selalu segar dalam ingatan, berbagai macam masalah yang melanda 

pemilihan gubernur DKI Jakarta, yang digelar pada tanggal 15 Februari dan 19 

April 2017. Isu SARA bertebaran dan radikalisme seakan memainkan peran yang 

signifikan dalam pemenangan guberur DKI Jakarta. Wahid Foundation 
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mengadakan survei “Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di 

Kalangan Muslim Indonesia”. Hasil survei yang digelar pada 30 Maret hingga 9 

April 2016 ini sangat mengkhawatirkan tetapi tidak mengagetkan. Dari total 1.520 

responden (di atas 17 tahun) dari seluruh wilayah Indonesia, 59.9% memiliki 

kebencian terhadap suatu golongan yang ada di masyarakat. Sebagian besar tidak 

setuju jika Indonesia memiliki pejabat yang berasal dari golongan yang mereka 

benci. (Hakim, 2016). Keutuhan NKRI membutuhkan masyarakat yang peduli 

dengan apa yang ada di sekitarnya. Isu politik dan radikalisme hanya segelintir 

prahara yang terjadi di Indonesia. Beruntung dari berbagai elemen masyarakat, 

masih ada kelompok orang yang peduli dengan isu sosial yang melanda bangsa dan 

Efek Rumah Kaca adalah salah satu dari segelintir orang tersebut. 

Dari data yang telah dikeluarkan melalui survei – survei di atas, sangat 

disayangkan jika masih banyak orang yang beranggapan bahwa lagu hanya sebagai 

hiburan semata. Padahal jika masyarakat dapat menangkap dan dapat peka terhadap 

pesan kritik dan makna yang terkandung dalam lagu Hijau, lagu tersebut bisa 

menjadi pembuka mata dan akan terlihat betapa kuatnya sebuah karya yang jika 

bertumbuh dalam diri banyak orang, akan membuat kepedulian terhadap isu sosial 

semakin meningkat. “The pen is mightier than the sword.”, begitu menurut Edward 

Bulwer-Lytton dalam teater legendarisnya “Cardinal Richelieu” (1839) memiliki 

makna bahwa kata – kata memiliki kekuatan yang lebih untuk meredam sebuah 

tindakan ketimbang membalas tindakan itu sendiri dengan tindakan yang serupa. 

Dicekalnya Iwan Fals menjadi bukti betapa kuatnya sebuah kata - kata yang 

tertera dalam lagu, sehingga pemerintahan Indonesia pada waktu itu menganggap 
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ia sebagai orang yang patut diwaspadai karena melalui lagu – lagu yang berisikan 

pesan kritik sosialnya dapat menggerakan para pendengarnya untuk berjuang 

melawan pemerintahan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Karena memang 

kekuatan kata – kata tidak dapat diremehkan, dan melalui kata – katalah awal 

perlawanan dilakukan. Wiji Thukul salah satu contohnya. Melalui puisi, ia 

mendobrak kebebasan berbicara yang pada zamannya hal tersebut merupakan 

sesuatu yang tabu. Bayangkan sehancur apa sebuah negara, hingga dengan barisan 

kata – kata saja takut. Bayangkan sekuat apa barisan kata – kata, hingga sebuah 

negara mengejar demi membungkam penduduknya sendiri. (Lilik HS, 2016) 

Memang sudah tidak seekstrem pada zaman Wiji Thukul, berbagai macam usaha 

dilakukan untuk membawa realita kehidupan sosial ke dalam sebuah karya, salah 

satunya berupa lagu. 

Padahal pada dasarnya, dalam konteks ini lagu adalah pesan yang 

disampaikan oleh musisi pada para pendengar melalui cara memasukan pesan 

dalam lirik yang nantinya akan disebarluaskan kepada para pendengar. Unsur 

komunikasi dapat ditemukan dengan adanya proses pengiriman pesan yang 

dikirimkan oleh Efek Rumah Kaca dalam bentuk lagu. Dalam konteks ini, Efek 

Rumah Kaca berperan sebagai komunikator, dan para pendengar lagu sebagai 

komunikan. Dalam buku komunikasi edisi keempat yang ditulis oleh Richard West 

dan Lynn Turner (2009), pesan merupakan salah satu elemen komunikasi. Dari apa 

yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa mendengarkan lagu juga 

merupakan salah satu cara berkomunikasi. 

http://www.dw.com/id/wiji-thukul-dan-kata-kata-yang-tak-pernah-binasa/a-19479642
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 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti menjadi 

tertarik untuk mengetahui lebih dalam makna pesan di balik lirik lagu Hijau karya 

Efek Rumah Kaca sebagai pesan kritik sosial yang ada di Indonesia. 

 

I.2  Identifikasi Masalah 

 Tidak selayaknya lagu pada umumnya, lagu Hijau merupakan 

penggabungan dari dua fragmentasi. Sehingga jika mengacu pada lagu yang biasa 

didengar sehari – hari, durasi dari lagu tersebut dapat dikatakan panjang. Hijau yang 

berdurasi 7 menit 46 detik, merupakan penggabungan dari 2 fragmentasi yakni, 

Keracunan Omong Kosong, dan Cara Pengolahan Sampah. 

 Berbeda juga dari grup band lainnya, Efek Rumah Kaca memiliki cara 

tersendiri dalam memilih kata untuk kemudian dijadikan lirik. Diksi yang 

digunakan juga berbeda dari lirik – lirik pada umumnya. Ambil contoh dalam lagu 

Melankolia dari album pertama mereka terselip lirik “Murung itu sungguh indah, 

melambatkan butir darah, nikmatilah saja kegundahan ini..”. Dalam berbagai 

kesempatan wawancara, vokalis sekaligus penulis lirik lagu, Cholil Mahmud, 

mengatakan bahwa lagu Melankolia merupakan intrepretasi kesedihan yang ia 

alami pada saat Ayahnya meninggal dunia.  

Ada kontradiksi dalam lirik lagu Melankolia ketika sampai pada bait 

“nikmatilah saja kegundahan ini”. Kata ‘gundah’ memiliki makna konotasi yang 

negatif, tetapi digabungkan dengan kata ‘nikmatilah’. Jika pendengar tidak 

mencerna pesan dalam lirik dengan baik, maka pesan dalam lagu Melankolia gagal 

tersampaikan. 
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Meskipun cukup frontal jika dilihat dari judul fragmentasi lagu tersebut, 

sama halnya dengan lagu Melankolia, lagu Hijau juga merupakan kumpulan lirik 

yang mengandung banyak diksi unik, dan cenderung asing terdengar jika 

dimasukan dalam lagu. 

Jika dimaknai menggunakan analisis semiotika versi Roland Barthes, di 

dalam lagu Hijau akan terlihat bagaimana kaitan antara lirik dalam lagu tersebut 

dengan kritik terhadap isu sosial yang ada dalam masyarakat. 

 

I.3  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka peneliti sampai pada 

pertanyaan penelitian sebagai berikut; 

 Bagaimana pemaknaan terhadap lirik lagu Hijau karya Efek Rumah Kaca 

sebagai pesan yang mengandung kritik sosial? 

 

I.4  Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, untuk mengetahui bagaimana 

pemaknaan lirik lagu Hijau karya Efek Rumah Kaca sebagai pesan kritik sosial di 

dalam masyarakat.  

 

I.5  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

pemajuan ilmu komunikasi serta menjadi masukan secara umum 
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tentang bagaimana menangkap pesan yang tertera dalam sebuah lagu, 

serta menjadi refrensi bagi analisis semiotika. 

2. Manfaat Praktis 

Melalui penlitian ini, penliti berharap lagu Hijau menjadi pembuka mata 

para pendengar terhadap isu sosial yang terjadi sehari – hari. Serta 

menjadikan para pendengar menjadi audiens yang cerdas dalam 

menafsirkan pesan yang tertera dalam sebuah karya berbentuk lagu.  

 

I.6  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini, peneliti memaparkan tentang latar belakang yang 

mendasari penelitian beserta identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II OBJEK PENELITIAN 

Bab kedua berisikan deskripsi dan penjabaran mengenai objek penlitian 

yaitu lirik lagu Hijau karya Efek Rumah Kaca 

 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ketiga terdapat teori-teori atau konsep-konsep dasar yang 

mendukung penelitian untuk menjawab rumusan masalah. 
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BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Bab keempat menjelaskan tentang pendekatan dan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini, serta teknik pengumpulan data dan analisis isi. 

 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab kelima akah dibahas mengenai penjelasan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan bagaimana pembahasan dari hasil yang telah didapatkan. 

 

BAB VI PENUTUP 

Isi dari bab terakhir adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

didapatkan dan juga saran yang dapat peneliti berikan setelah mendapatkan hasil 

penelitian. 

 




