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Perkembangan dunia musik di Indonesia semakin menampakkan relevansinya dengan 

perkembangan dinamika jaman. Seiring dengan munculnya grup- grup baru dalam kancah 

permusikan semakin memacu kreativitas musisi untuk bersaing secara sehat dengan 

mengutamakan kualitas lagu dan aransemen musiknya. Diantaranya grup musik itu adalah BIP 

merupakan salah satu grup musik yang dikenal kritis dalam menyikapi hal- hal yang terjadi 

disekitarnya. Memilih lagu- lagu BIP sebagai focus penulisan analisis isi tak lepas dari pemikiran 

bahwa lirik- lirik lagu BIP lugas dan tidak bersifat menggurui, meskipun penampilan mereka 

yang yang apa adanya. Di album mereka yang berjudul Turun Dari Langit mencoba 

menampilkan pesan moril tentang obat –abat terlarang atau drugs, dimana mereka pernah 

mengalaminya hampir 5 tahun.  

Hal inilah yang menjadikan lirik- lirik lagu BIP menarik untuk dikaji. 

Musik yang merupakan salah satu bagian dari seni, dan juga sebagai suatu kebutuhan dari 

kehidupan masyarakat di dunia ini seharusnya dinilai tidak hanya sekedar merupakan bunyi-

bunyian maupun suara-suara saja, namun lebih menekankan kepada sesuatu yang bernilai tinggi 

yang dapat memberikan suatu kehidupan lebih berarti lagi.Pada umumnya sebagian besar 

masyarakat di Indonesia yang menggemari seni musik lebih mengutamakan pada perasaan dan 

kecenderungan selera yang berkembang tanpa memahami dan mengapresiasikan musik itu 

sebagai ilmu. Ada beberapa sebab yang mempengaruhi hal-hal tersebut di atas antara lain, 

pertama adalah kurangnya pendidikan musik yang sungguh-sungguh di sekolah-sekolah formal. 

Dan kedua bahwa musik-musik yang dibuat oleh para penciptanya tergantung dari selera pasar 

atau masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor yang ketiga yang mempengaruhi rendahnya 

pemahaman masyarakat Indonesia terhadap seni musik adalah sangat minimnya peran televisi 

dalam memasyarakatkan musik-musik yang bernilai tinggi. Selama ketiga faktor-faktor tersebut 

masih tetap dipertahankan, maka perkembangan dan apresiasi seni musik yang baik sulit 

terwujud.  

Metode yang digunakan adalah analisis isi. Tipe penelitian ini adalah tipe diskriptif kualitatif. 

Satuan ukur penelitian ditentukan dengan jumlah bait lagu. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara membaca keseluruhan teks lagu, mendengarkan lagu dan melakukan pencatatan terhadap 

tema- tema lagu serta melalui studi pustaka. Analisa data dilakukan dalam bentuk analisis 

domain. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa ( 1) tema –tema dalam 

lirik lagu BIP di album Turun Dari Langit adalah tema human interest, tema politik dan 

Pemerintahan, tema Moral Manusia, tema Cinta, tema Ekonomi, tema Ketuhanan. Dari 63 bait 

dan 187 kalimat dari keseluruhan lagu yang diteliti mayoritas cenderung ke tema human interest. 

(2) pihak- pihak yang menjadi sasaran tema lagu yang terbanyak adalah masyarakat ( segala 

lapisan), kemudian pemerintah (pusat elit politik). (3) Makna tema dan pihak sasaran tema 

diinterprestasikan dengan menggunakan analisis isi menunjukkan bahwa tema human interest 

berkaitan dengan aspek emosional dan menyentuh perasaan pribadi seseorang, makna tema 



politik dan pemerintahan berkaitan dengan kuasa dan wibawa, makna tema ekonomi berkaitan 

dengan kegiatan- kegiatan ekonomi, makna tema moral manusia berkaitan dengan perilaku dan 

sikap dalam masyarakat atau pemerintahan, makna cinta berkaitan kasih antara sesama, makna 

ketuhanan berkaitan dengan kebesaran dan keagungan tuhan.  

  

 


