
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia musik di Indonesia semakin menampakkan 

relevansinya dengan perkembangan dinamika jaman. Munculnya dan 

menjamurnya beragam musik di Indonesia jelas membawa perubahan yang sangat 

signifikan terhadap informasi yang diterima public. Fenomena seperti ini tentu 

saja menggembirakan karena idealnya masyarakat Indonesia memiliki banyak 

alternative dalam memilih musik yang mereka ingingkan dan mereka dengarkan. 

(http://indonesiaku.esc-creation.com/2011/04/16/sejarah-perkembangan-musik-

dangdut-indonesia/). 

Hal ini secara tidak langsung menyeret adanya persaingan bisnis industri 

musik ditanah air. Di tengah kemajuan di dunia hiburan sekarang ini dengan 

dipengaruhinya permintaan pasar banyak penemuan – penemuan baru yang 

digunakan untuk dijadikan inovasi kreatif. Salah satunya adalah aliran musik 

Dangdut. Awalnya dangdut merupakan salah satu dari genre seni musik Indonesia 

yang mengandung unsur-unsur musik Hindustan atau India klasik, Melayu, dan 

Arab. 

http://indonesiaku.esc-creation.com/2011/04/16/sejarah-perkembangan-musik-dangdut-indones%20ia/
http://indonesiaku.esc-creation.com/2011/04/16/sejarah-perkembangan-musik-dangdut-indones%20ia/
http://id.wikipedia.org/wiki/Genre
http://id.wikipedia.org/wiki/Musik
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindustan
http://id.wikipedia.org/wiki/India
http://id.wikipedia.org/wiki/Melayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Arab
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Musik Dangdut berakar dari Musik Melayu ini mulai berkembang pada 

tahun 1940-an. Dari tahun ke tahun musik dangdut mulai menjadi budaya di 

masyarakat.  Namun, Pada tahun 2000an seiring dengan kejenuhan Musik 

Dangdut yang original maka diawal era ini Para musisi di wilayah Jawa Timur di 

daerah pesisir Pantura mulai mengembangkan jenis Musik Dangdut baru yaitu 

seni Musik Dangdut Koplo.  

Dangdut Koplo ini merupakan mutasi dari Musik Dangdut setelah Era 

Dangdut Campursari yang bertambah kental irama tradisionalnya dan dengan 

ditambah dengan  masuknya Unsur  Seni Musik Kendang Kempul yang 

merupakan Seni Musik dari daerah Banyuwangi Jawa Timur dan irama tradisional 

lainya seperti Jaranan dan Gamelan. Dan berkat kreatifitas para Musisi Dangdut 

Jawa Timuran inilah sampai saat ini Musik Dangdut Koplo yang Identik dengan 

Gaya Jingkrak pada Goyangan Penyanyi dan Musiknya ini saat ini sangat 

kondang dan banyak digandrungi segala kalangan masyarakat Indonesia. 

(http://indonesiaku.esc-creation.com) 

Dangdut koplo sendiri adalah subgenre dari musik dangdut, ditilik dari 

komposisi ritme musiknya, dangdut koplo biasanya beat’nya lebih cepat bila 

dibandingkan dengan lagu dangdut konvensional. Dangdut koplo diyakini mulai 

perkembang di pesisir pantai utara pulau jawa. Pantura merupakan 

sentra perdagangan, perikanan maupun pelayaran antar pulau yang cukup sibuk, 

dengan aktivitasnya masyarakatatnya yang cukup padat tentu membutuhkan 

sebuah hiburan rakyak yang murah.(Yosbeda,2012: 10) 

http://indonesiaku.esc-creation.com/2009/02/26/foto-proklamasi-kemerdekaan-indonesia/
http://indonesiaku.esc-creation.com/
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Sekitar tahun 2002, Indonesia dihebohkan dengan Inul Daratista, penyanyi 

asal Pasuruan, yang kontroversi dengan goyang ngebor nya. Dalam lagu yang 

dibawakan, musik dangdutnya diaransemen serupa dengan variasi gendang yang 

tidak hanya berbunyi dang dan dut serta cenderung dengan beat cepat. Muncullah 

nama Dangdut Koplo karena membuat setiap yang mendengar beatnya ingin 

bergoyang gila-gilaan. Sebenarnya jenis musik ini sudah mewabah di daerah Jawa 

Timur sebelumnya, dimana disana sering diadakan pertunjukan 92 musik dangdut 

dengan aransemen dangdut koplo yang nyatanya menarik minat masayarakat 

untuk ikut bergoyang mengikuti beat lagunya hingga saat ini.(Elib,unikom:2012) 

Inilah kenyataannya dalam pementasan dangdut koplo yang banyak 

berpotensi mengandung erotisme bukan hanya terkait dengan judul dan lirik, tapi 

juga desahan, pakaian/busana, serta goyang penyanyinya. Suasana erotisme kian 

menonjol di layar TV, jika gambar yang ditampilkan dalam video musik atau 

pertunjukan on air, mengeksploitasi belahan dada, paha yang mengenakan rok 

mini, atau bokong penyanyi wanita secara close up. Citra dangdut yang erotis, 

yang juga diakui oleh penyanyi dan musisi dangdut papan atas, tampaknya masih 

dipraktekkan.  

Beberapa pihak mengganggap joget jingkrak pada goyangan Penyayi dan 

lirik lagu yang dinyayikan oleh penyanyi Dangdut Koplo dianggap sebagai 

gerakan yang erotisme dan salah satu bentuk pornografi. Padahal Erotisme dan 

pornografi dua tindakan yang berbeda. Erotisme sebenarnya lebih mengarah pada 

penggambaran perilaku, keadaan atau suasana yang didasari oleh libido 
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(hasrat/naluri) dalam arti keinginan seksual, sedangkan makna pornografi lebih 

cenderung pada tindakan seksual yang ditonjolkan untuk membangkitkan nafsu 

birahi.  

Walaupun banyak kontrofersi mengenai musik dangdut koplo dengan 

kandungan erotismenya. Tapi, pada era Musik Dangdut Koplo inilah mulai 

memacu tumbuhnya Group Musik Dangdut yang lebih terkenal dengan sebutan 

OM atau Orkes Melayu antara lain OM. Sera, OM. Monata, OM.Palapa, OM.New 

Palapa, OM.RGS dan OM yang lebih kecil lainya yang mengibarkan aliran Musik 

Dangdut Koplo di Nusantara ini. Lagu-lagu yang dipopolerkan oleh Orkes 

Melayu ini pun sedikit banyak menjadi sangat booming dikalangan masyarakat 

karena alunan musiknya “merakyat”. 

Peneliti tertarik mengambil tema ini dikarenakan peneliti melihat banyak 

dijumpainya konser-konser panggung yang dibawakan oleh Orkes Melayu 

tersebut. Selain itu ketika para penyayi menyanyikan beberapa lagu-lagu dari 

Orkes Melayu itu yang terekam adalah lirik-liriknya yang jika orang dewasa 

mendengarkannya akan berfikiran negatif. Hal ini diperkuat dengan adanya 

desahan yang kembali menjadi ciri khasnya. Negative yang dimaksudkan oleh 

peneliti disini adalah bentuk erotisme yang terdapat didalam lirik lagu.  

Dalam penelitian ini untuk pemilihan lagu dangdut koplo peneliti 

mengambil lagu yang yang memiliki lirik dengan unsur erotisme. Hal ini 

dikarenakan dalam tiap bait dalam lirik lagu dangdut koplo tidak semua 
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mengandung unsur erotisme sehingga peneliti memilih mana saja yang termasuk 

dalam unsur erotisme. Selain itu juga, dengan pemilihan lagu ini memudahkan 

peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek penelitian. 

Alasan lainnya yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti dengan 

menggunakan analisis isi pada lagu-lagu dangdut koplo yang memiliki unsur 

erotisme adalah karena pada masa sekarang ini masyarakat tidak lagi 

mementingkan isi lirik lagu dangdut yang bererdar di masyarakat. Tetapi, mereka 

hanya menikmati alunan musiknya. Padahal jika ditelusuri lebih dalam maka lirik 

lagu dangdut koplo ini jauh dari tujuan awalnya. 

B. Rumusan Masalah 

Menindaklanjuti apa yang diuraikan diatas dan agar lebih mudah untuk 

menganalisa, maka berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan 

permasalahan yang ingin diungkap peneliti adalah “Seberapa besar frekuensi 

kemunculan unsur erotisme pada lirik lagu-lagu dangdut koplo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar frekuensi 

kemunculan unsur erotisme pada lirik lagu-lagu dangdut koplo. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri dan juga memberi manfaat bagi pembaca penelitian ini. Manfaat yang 

dapat diperoleh antara lain: 

a. Manfaat Praktis 

Diharapkan nantinya penelitian ini dapat menggugah pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk dapat lebih memikirkan kembali dampak dari bentuk 

Erotisme yang terdapat pada lirik lagu dangdut koplo terhadap masyarakat 

khususnya anak-anak, dan bagi masyarakat agar dapat lebih selektif lagi dalam 

memilih lagu yang mendidik. 

b. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan keilmuan 

Komunikasi Massa khususnya pada konsentrasi Komunikasi Audio Visual. Bagi 

peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis, agar nantinya dapat 

mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh lagi hasil temuan penelitian 

pada masalah yang hampir sama. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Musik Dangdut 

Dangdut merupakan salah satu dari genre seni musik Indonesia yang 

mengandung unsur-unsur musik Hindustan atau India klasik, Melayu, dan Arab. 

Bentuk musik ini berakar awal dasar dari Qasidah yang terbawa oleh Agama 

Islam yang masuk Nusantara tahun 635 – 1600. Dangdut adalah aliran musik yang 

sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, Dangdut adalah musik yang sangat 

merakyat bagi masyarakat Indonesia sejak jaman berdirinya negara Indonesia. 

Musik Dangdut berakar dari irama Melayu yang mulai berkembang pada tahun 

1940 .Menurut Paper Pada awal tahun 1940 ada tiga macam musik yang utama 

yakni keroncong ,gambus,dan hawaian selain juga musik klasik dan klasik 

orkestra (Muttaqin,2006:23). 

Menurut Frederick Pada tahun 1960an sebutan untuk Irama Melayu mulai 

berubah menjadi populer (Muttaqin,2006:24). Aliran Musik Dangdut yang 

merupakan seni kontemporer terus berkembang dan berkembang, pada awal 

mulanya Irama Dangdut Identik dengan Seni Musik kalangan Kelas Bawah dan 

memang aliran seni Musik Dangdut ini merupakan cerminan dari aspirasi dari 

kalangan Masyarakat kelas bawah yang mempunyai ciri khas kelugasan dan 

Kesederhaannya. 

Pada tahun 1980 Selain masuk unsur seni modern, musik dangdut juga 

bersenyawa dengan musik tradisional gamelan, jaranan, jaipongan dan musik 

http://id.wikipedia.org/wiki/Genre
http://id.wikipedia.org/wiki/Musik
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindustan
http://id.wikipedia.org/wiki/India
http://id.wikipedia.org/wiki/Melayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Qasidah
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tradisonal lainnya. Musik Dangdut mulai berasimilasi dengan Seni Gamelan, dan 

terbentuklah suatu aliran musik baru yaitu Musik Dangdut Camputsari atau 

Dangdut Campursari.  

Menurut Sitorus  tahun 1990 muncullah sub genre baru yaitu Musik 

Dangdut yang banyak dipengaruhi house music musik (Muttaqin,2006:26). Meski 

Musik dangdut yang lebih Original juga masih exist pada masa tersebut. 

Pada tahun 2000an seiring dengan kejenuhan Musik Dangdut yang 

original maka diawal era ini Para musisi di wilayah Jawa Timur di daerah pesisir 

Pantura mulai mengembangkan jenis Musik Dangdut baru yaitu seni Musik 

Dangdut Koplo. Dangdut Koplo ini merupakan mutasi dari Musik Dangdut 

setelah Era Dangdut Campursari yang bertambah kental irama tradisionalnya dan 

dengan ditambah dengan  masuknya Unsur  Seni Musik Kendang Kempul yang 

merupakan Seni Musik dari daerah Banyuwangi Jawa Timur dan irama tradisional 

lainya seperti Jaranan dan Gamelan. Dan berkat kreatifitas para Musisi Dangdut 

Jawa Timuran inilah sampai saat ini Musik Dangdut Koplo yang Identik dengan 

Gaya Jingkrak pada Goyangan Penyanyi dan Musiknya ini saat ini sangat 

kondang dan banyak digandrungi segala kalangan masyarakat Indonesia. 

(Yoga:2013) 

Pada era Musik Dangdut Koplo inilah mulai memacu tumbuhnya Group 

Musik Dangdut yang lebih terkenal dengan sebutan OM atau Orkes Melayu antara 

lain OM. Sera, OM. Monata, OM.Palapa ,OM.New Palapa, OM.RGS dan OM 

http://indonesiaku.esc-creation.com/2009/02/26/foto-proklamasi-kemerdekaan-indonesia/
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yang lebih kecil lainya yang mengibarkan aliran Musik Dangdut Koplo di 

Nusantara ini. Lagu-lagu yang dipolpolerkan oleh OM ini pun sedikit banyak 

menjadi sangat booming dikalangan masyarakat dan sifatnya merakyat.  

E.2 Dangdut Koplo sebagai Budaya pop 

Dangdut koplo merupakan mutasi dari dangdut era campursari yang 

bertambah kental irama tradisionalnya dan dengan ditambah unsur seni musik 

kendang kempul yang merupakan  seni musik dari daerah jawa timur. Dangdut 

Koplo adalah salah satu sub genre musik dangdut yang sedang trend di 

masyarakat. Beberapa tembang-tembang lawas booming lagi setelah 

aransemennya di dangdut koplokan. Tidak sampai disitu saja banyak lagu pop pun 

diaransemen ulang bergaya dangdut koplo. 

Sebelum membahas musik dangdut sebagai budaya pop ada baiknya 

mengenal budaya pop terlebih dahulu. Budaya berarti pandangan hidup tertentu 

dari masyarakat, periode, atau kelompok tertentu (William, 1983:90). Sedangkan 

kata “pop” diambil dari kata “popular” terhadap istilah ini Williams memberikan 

empat makna yakni: banyak disukai orang, jenis kerja rendahan, karya yang 

dilakukan untuk menyenangkan orang, budaya yang memang dibuat oleh orang 

untuk dirinya sendiri (Williams,1983:237). Jadi Budaya pop adalah pandangan 

hidup tertentu yang memungkinkan kita untuk berbicara tentang praktik-praktik, 

seperti liburan ke pantai, merayakan hari lebaran. Semua hal itu sebagai budaya - 

budaya yang hidup yang banyak disukai orang yang dilakukan untuk 
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menyenangkan orang. Gagasan tentang budaya popular (pop) dapat 

dikelompokkan pada empat aliran: 

a) budaya dibangun berdasarkan kesenangan tapi tidak subsatnsial, dan 

mengentaskan orang dari kejenuhan kerja sepanjang hari ; 

b) kebudayaan popoler menghancurkan nilai kebudayaan tradisional; 

c) kebudayaan menjadi masalah besar dalam pandangan ekonomi mark 

kapitalis ;dan  

d) kebudayaan popular merupakan buadaya yang menetes dari atas. 

Berkaitan dengan gagasan tersebut dapat diketahui bagaimana makna 

musik dangdut dalam masyarakat indonesia. Dibawah kendali industri budaya 

populer pola budaya musik indonesia mengalami pergeseran determinasi 

bangunan musiknya. Musik dangdut sebagai karya seni industri, saat ini juga tidak 

luput mengalami perekayasaan bentuk musiknya, struktur lagunya, bahkan tema 

liriknya yang lebih baik mengandung erotisme yang merambah musik dangdut 

indonesia. 

Kebudayaan popular banyak berkaitan dengan masalah keseharian yang 

dapat dinikmati oleh semua kalangan orang tertentu. Dengan demikinan fenomena 

music dangdut yang semakin digandrungi oleh beberapa kalangan tertentu dan 

semakin popular menjadikan music dangdut sebagai praktik-praktik oleh budaya 

popular. 
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E.3 Erotisme  

Istilah Erotisme tidak dapat begitu saja dirumuskan. Istilah tersebut harus 

dicari pada bebagai referensi, misalnya pada kamus bahasa Indonesia, kamus 

bahasa asing dan buku-buku, baik dari dalam negeri, maupun luar negeri. 

Sebelum membicarakan mengenai konsep erotisme, dalam hal ini yang terdapat 

dalam lirik lagu, diperlukan untuk melihat erotisme yang terdapat di dalam kamus, 

yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Yeni,2009:22) 

Sebelum membahas definisi erotisme, terlebih dahulu akan dijelaskan 

tentang definisi seks, seksual dan seksualitas. Menurut KBBI (2005:1014), seks 

adalah jenis kelamin, hal yang berhubungan dengan kelamin, seperti senggama, 

berahi. Menurut KBBI (2005:1015), Seksual adalah bekenaan dengan seks (jenis 

kelamin), perkara persetubuhan antara laki-laku dan perempuan. Menurut KBBI 

(2005:1015), seksualitas adalah ciri,sifat atau peranan seks, dorongan seks, 

kehidupan seks. Selanjutnya berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan 

penjelasan lebih tepat. Seks adalah jenis kelamin yang terbagi atas dua, yaitu laki-

laki dan perempuan. Seks merupakan unsur utama yang mendukung persetubuan 

antara laki-laki dan perempuan. Seksual adalah perkara atau peristiwa persetubuan 

antara laki-laki dan perempuan (hubungan biologis). Dalam bahasa inggris dan 

Prancis, seksual dikaitkan dengan stimulasi yang bersumber dari kenikmayan 

libido (libidinal gratification). Jadi, hubungan seksual tidak hanya didukung oleh 

seks tetapi juga oleh libido. 
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Menurut KBBI (2005:669), libido adalah nafsu birahi yang bersifat naluri. 

Jadi bisa dikatakan libido adalah nafsu naluriah manusia atau keinginan manusia 

untuk merasakan kenikmatan seksual. Libido berperan sebagai pendorong utama 

dalam hubungan seksual. libido berperan sebagai pendorong dalam hubungan 

seksual. 

Selain libido, ada juga nafsu birahi. Nafsu adalah dorongan hati yang kuat 

untuk berbuat kurang baik (KBBI:770), sedangkan birahi adalah perasaan cinta 

kasih antara dua orang berlainan jenis kelamin (KBBI:136). Jadi, nafsu birahi 

adalah dorongan untuk meluapkan perasaan cinta kasih dengan dasar hati yang 

tidak baik. Dasar hati yang tidak baik menandakan ungkapan perasaan cinta 

tersebut silandasi niat buruk, yaitu dorongan hati yang kuat dan berlebihan. 

Dorongan yang berlebihan menandakan adanya batasan yang dilewati, entah itu 

batasan perilaku atau norma. Dapat dikatakan bahwa perasaan cinta yang hanya 

diungkapkan dengan nafsu birahi adalah hal yang buruk. 

Seks dan seksual sangat berperan dalam menimbulkan istilah seksualitas. 

Sebab, seksualitas merupakan ciri sifat atau karakteristik yang bersumber dari 

hubungan seksual. Menurut Woodward (1997:185), seksualitas terdiri dari dua 

hal, yaitu pribadi dan sosial. Seksualitas adalah fictional unity, yaitu pengalaman 

hidup yang dihubungkan dengan tempat dalam sebuah wacana dan terbentuknya 

sebuah subjektivitas seksual. Weeks (1995:57-58) juga sependapat dengan 

Woodward. Menurut Weeks, seksualitas merupakan hasil dari konstruksi relasi-

relasi sosial yang kompleks, yang masing-masing memiliki pandangan yang 
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berbeda terhadap apa yang membuat seksualitas ada dan pelaku seksual yang 

berpusan pada hubungan intim perempuan dan laki-laki yang berpasangan untuk 

kepentingan reproduksi, sedangkan perilaku yang tidak layak adalah pembelokan 

orientasi seksual menurut masyarakat. 

Identitas manusia adalah sebagai laki-laki dan perempuan, baik 

heteroseksual, homoseksual, maupun label-label yang ada pada diri manusia 

adalah hasil dari proses yang rumit dalam mendefinisikan sesuatu dan diri sendiri 

di tengah pengaturan hubungan sosial yang juga rumit. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa seksualitas adalah artifisial, tidak nyata secara fisik tetapi ada dalam 

pikiran manusia. Seksualitas timbul karena adanya konsep-konsep dalam pikiran 

yang dibentuk melalui konstruksi sosial, kehadirannya merupakan kesepakatan 

bersama yang bersiat periodik dan spasial, tetapi menghasilkan norma atau aturan 

tertentu yang harus dipatuhi. 

Sebuah karya dalam hal ini lirik lagu yang mengandung seksualitas berarti 

memiliki unsur seks dan seksual didalamnya. Sebuah lirik lagu yang 

menggambarkan hubungan seksual biasanya disebut sebagai lirik lagu erotis atau 

yang memiliki unsur erotis. Setelah mengetahui secara jelas mengenai definisi 

seksualitas. 

Kata erotis pertama kali masuk dalam bahasa Inggris pada abad ke-17. 

Kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Prancis, yaitu erotique. Kata 

erotique diperoleh dari bahasa Yunani,  yaitu erotikos yang berasal dari kata eros 
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(Mills,1993:6). Eros adalah nama dewa cinta dari Yunani yang merupakan simbol 

dari hasrat yang kekuatannya berasal dari libido. Eros adalah kumpulan 

kenikmatan yang merupakan naluri hidup yang kekuatannya berasal dari libido 

dan keinginan diri. Eros juga disebut sebagai pemenuhan cinta melalui 

kenikmatan hasrat dan kerinduan. 

Menurut Muller/Halder (dalam Darmojuwono:1994,24) eros adalah 

perantara antara dunia yang bersifat inderawi dengan dunia yang hanya terbuka 

bagi rasio (dunia ide). Eros merupakan dorongan untuk mencapai pengetahuan 

tentang ide-ide yang hanya dapat dijumpai dalam dunia yang terbuka bagi rasio. 

Kerinduan pada dunia rasio itu adalah yang berkaitan dengan keindahan, yang 

berarti kesesuaian antara gambaran yang dikenal dalam dunia yang bersifat 

inderawi dengan ide yang ada dalam dunia rasio, keindahan itu mencakup tubuh, 

jiwa, moral, pengetahuan dan keindahan itu sendiri. 

Dari kata eros, muncul erotis yang dalam arti luas berarti segala bentuk 

pengungkapan cinta antara pria dan wanita, antara jenis kelamin yang sama 

(homoerotik) dan cinta terhadap diri sendiri (auto-erotik). Dalam arti sempit, 

erotis ridak hanaya berarti seksualitas dan pengembangan rangsangan-rangsangan 

yang ditimbulkan oleh seksualitas. Hal ini dapat diungkapkan dalam berbagai 

bentuk, misalnya dalam dunia seni, moode, periklanan dan lain-lain. 

Menurut KBBI (2005:397), erotis adalah berkenaan dengan sensasi seks 

yang memiliki rangsangan atau bersifat merangsang nafsu birahi. Sedangkan 
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erotisme dalam KBBI adalah keadaan bangkitnya nafsu birahi, keinginan akan 

nafsu seks secara terus-menerus. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa erotisme adalah keadaan bangkitnya nafsu birahi, keinginan akan nafsu 

seks secara terus menerus, sedangkan erotis berkenaan dengan sensasi seks yang 

memiliki rangsangan, bersifat merangsang nafsu birahi. Perlu dicatat bahwa dalam 

bahasa Inggris dan Prancis, muncul kata abnormallu dan excessif dalam definisi 

erotisme. Ini menandakan bahwa dalam erotisme tersebut, keinginan seksual yang 

ada adalah keinginan yang sudah tidak normal lagi, yaitu nafsu yang terus 

menerus dan berlebihan. Oleh sebab itu, pengungkapan erotisme menimbulkan 

persoalan karena diyakini dapat mediring fantasi seksual berlebihan dalam diri 

pembaca. 

Hal tersebut disebabkan adanya anggapan lirik lagu erotis bersifat cabul 

dan vulgar. Cabul berkaitan dengan perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh dan 

melanggar kesopanan dan asusila. Sedangkan vulgar berarti perbuatan kasar dan 

tidak sopan. Jadi, itilah cabul dan vulgar muncul karena adanya opini masyarakat 

yang membentuk stereotip buruk mengenai lirik lagu erotis. 

Menurut Carson (dalam Mills,1993), membaca atau pun menulis adalah 

hal yang erotis karena membaca adalah sebuah permainan imajinasi yang 

memberi ruang di antara pembaca dan objek pengetahuannya. Penyair dan novelis 

seupa dengan kekaksih yang mengisi ruang tersebuat dengan metafora. Pendapat 

carson tersebut menunjukkan bawa erotisme tidak hanya mengacu pada persoalan 

seksial dalam teks. Erotisme dapat terjadi ketika seorang pembaca memaknai 
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sebuah karya. Kebebasan berimajinasi itulah yang disebut dengan erotis. Jadi 

erotisme mengacu pada kenikmatan yang diperoleh pembaca di dalam pikirannya. 

Akan tetapi, stereotip masyarakat terhadap erotisme tidak dapat 

dihilangkan begitu saja. Hal ini disebabkan peran mereka sebagai pembaca dan 

penikmat karya. Jadi tanggapan mereka harus diperhatikan. Salah satu penyebab 

timbulnya stereotip tersebut adalah perluasan makna yang terjadi dalam membaca 

teks. Jika sebuah teks berisikan kata-kata sentuhan, rabaan, pelukan dan ciuman, 

lalu pemerannya adalah laki-laki dan perempuan, maka pikiran pembaca tau 

pendengar akan mengacu pada hubungan seksual. Perluasan makna itu disebabkan 

adanya konteks atau kerangka acuan wacana. Konteks membuat kata-kata berubah 

maknanya. Akan tetapi, masyarakat seringkali hanya melihat stereotip daripada 

konteks sehingga terjadi penilaian buruk. 

Menurut Melenk, pakar sematik Jerman (dalam Darmojuwono,1994;26), 

ada empat unsur yang menyebabkan perubahan makna leksikal ke makna 

konseptual, yang meliputi  unsur-unsur bahasa dan luar bahasa. Diantaranya 

adalah: 

a. Unsur kedudukan suatu lebaaga dalam sistem bahasa yaitu sintaksis dan 

sematik 

b. Unsur kerangka acuan wacana dan situasi atau konteks 
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c. Unsur stereotip atau makna asosiatif dan afektif yang dimiliki oleh 

sebagaian besar penutur suatu masyarakat bahasa 

d. Makna asosiatif yang tergantung dari pengalaman dan penilaian dari 

seseorang terhadap sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Grassi (dalam Daemojuwono,1994:27), makna asosiatif dapat 

memunclkan fantasi yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru 

dengan mengaitkan gagasan-gagasan yang ada, fantasi ini ditimbulkan oleh 

penggunaan bahasa yang memeberikan makna konteks yang erotis kepada 

pembaca. Pilihan kata yang digunakan pengarang mungkin saja dapat 

menimbulkan makna ganda atau makna yang bernuansa romantis sehingga 

pendengar terbawa ke dalam suatu khayalan yang dapat membangkitkan gairah 

seksual. Disini, pengalaman individu pendengar berperan besar dalam 

menciptakan makna asosiatif baik erotis maupun tidak. 

E.4 Erotisme dalam Dangdut Koplo 

Erotisme adalah suatu bentuk estetika yang menjadukan dorongan seksual 

atau perasaan yang timbul yang membuat orang siap beraktivitas seksual (Benny 

Hoed,2001:189). Ini bukanlah sekadar menggambarkan keadaan terangsang 

dan/atau antisipasi (melayani rangsangan), melainkan mencangkup pula segala 

bentuk upaya atau bentuk representasi untuk membangkitkan perasaan-perasaan 

tersebut. 
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Namun, terkadang erotisme dikait-kaitkan dengan dengan makna 

pornografi yang juga didasari oleh hal-hal yang berkaitan dengan nafsu seksual. 

Sebenarnya dari kata Erotisme dan pornografi memiliki perbedaan. Untuk 

memperoleh kejelasan tentang keterkaitan antara erotisme dan pornografi harus 

merujuk pada dasarnya, yaitu libido, nafsu birahi dan nafsu seksual. Perbedaan 

antara keduanya adalah bahwa dalam erotisme, libido merupakan dasar atau ilham 

untuk menggambarkan sesuatu yang lebih luas (misalnya, Konsep cinta, 

perbedaan antar jenis atau masalah yang timbul dalam tradisi interaksi social), 

sedangkan dalam pornogafi yang menonjol adalah penggambaran secara sengaja 

tingkah-laku seksual dengan tujuan membangkitkan nafsu seksual. 

Maka dengan begitu jelaslah bahwa makna erotisme lebih mengarah pada 

“penggambaran perilaku, keadaan atau sesuana yang didasari oleh libido dalam 

arti keinginan seksual”, sedangkan makna pornografi lebih cenderung pada 

“tindak seksual yang ditonjolkan” untuk membangkitkan nafsu birahi (Benny 

Hoed,2001:190). 

Erotisme tidak mempunyai makna dasar “cabul”, melainkan 

menggambarkan perilaku, keadaan atau suasana berdasarkan atay berilhamkan 

“libido dan seks”. Sebaliknya, pornografi mempunyai makna dasar “cabul”, “tidak 

senonoh”, dan “kotor”. Seiring dengan pemkanaan dari berbagai orang yang 

mengatakan bahwa antara erotisme dan pornografu terdapat perbatasan yang 

samara tau bahkan wilayah maknanya sebagian bertumpang tinggi. Hal ini 

dikarenakan dalam pornografi selalu ada erotisme, tetapi tidak semua yang erotis 
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itu pornografi. Oleh karena itu dalam membicarakan erotisme dan pornografi 

perlu melihat sebagai suatu continuum yang bergeser dari satu ujung (erotisme) ke 

ujung lain (pornografi). (Benny Hoed, 2001:190) 

Dalam karya erotis suatu gambaran tentang tindakan seksual dianggap 

sebagai bagian dari kehidupan manusia yang seringkali dianggap sebagai bagian 

penting dari kehidupan pribadi dan social. Dua kategori dari unsur adegan erotis 

yaitu perilaku erotisme dan suasana erotisme. Sehingga dari kategori tersebut 

didapat kesimpulan dari peneliti dan dua koder dan hasil frekuensi yang telah 

dihitung. (Benny Hoed, 2001:190) 

a) Perilaku  Erotisme. Perilaku  Erotisme dalam penelitian ini bukanlah 

tindakan yang digambarkan secara visual melainkan secara verbal seperti 

penggambaran dalam ajakan seksual dan perbuatan cabul. Namun, 

Erotisme yang dilukiskannya itu tidak ditujukan untuk mengakibatkan 

timbulnya hasrat berahi atau nafsu seksual. (Benny Hoed, 2001: 194).  

b) Suasana Erotisme. Dalam erotisme ada suasana yang didasari libido dan 

seks, tetapi tidak harus cabul atau kasar atau tidak senonoh.  Erotisme 

dalam hal ini diartikan sebagai kondisi yang merangsang atau 

mengakibatkan perbuatan seksual dan lebih  kepada penggambaran 

perbuatan pornografi. Apalagi dalam teori semiotik, ada yang disebut 

proses “semiosis”, yakni proses pemaknaan dan penafsiran atas benda atau 

perilaku berdasarkan pengalaman budaya seseorang. Sehingga, jika orang 
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mendengar lagu dengan lirik agak nyeleneh maka pikirannya sehingga 

digiring pada “teori bercinta”.  

Bentuk erotisme dalam lagu dangdut koplo juga dibagi menjadi dua 

diantaranya adalah  

a) Erotisme dalam Lirik Lagu 

Industri musik belakangan ini hanya mengejar keuntungan semata tanpa 

mempedulikan efek yang ditimbulkan dari lirik lagu yang digarapnya. Dalam 

pembuatanya hanya memikirkan keuntungan semata, tidak memikirkan efek 

negative yang timbul dari lirik lagu tersebut. 

Pada dasarnya erotisme dalam bahasa lirik lagu tidak dapat didefinisikan 

secara umum. Erotisme dalam sebuah teks lagu adalah penggambaran secara 

kebahasaan tindakan, keadaan atau suasana yang berkaitan dengan harsat seksual 

didalam sebuah lagu. Jadi tindakan seksual itu bukanlah tindakan yang 

digambarkan secara visual melainkan secara verbal. Timbulnya nafsu seksual 

pada pendengar adalah karena pendengar dan penikmat lagu menafsirkan teks 

yang bersangkutan sehingga menimbulkan dampak erotis. (Benny Hoed, 

2001:194).  

Dengan demikian, lirik lagu dapat di pandang dari dua sisi yaitu,: 

1. Segi teks lirik lagu yang menggambarkan tindakan, keadaan atau suasan 

erotis yang disebut dengan teks erotis 
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2. Segi dampaknya yang menumbukan dampak terhadap pendengar atau 

penikmatnya yang disebut teks berdampak erotis. 

b) Erotisme dalam video klip 

Kaitannya erotisme dengan video klip yaitu video klip sebagai media 

komunikasi massa juga mempunyai fungsi menyampaikan beberapa pesan, 

diantaranya seperti struktur social, sarana pendidikan, penyalur informasi, 

persuasi, karya seni, industry bahkan sebagai media berpolitik dan propaganda 

dalam arti positif dan negative, serat pesan erotisme. Secara sederhana video klip 

adalah cara produser music untuk memasarkan produknya ke tengah pasar. (Heru 

Efendi,2002:14) 

Kini pesan erotisme seolah menjadi tema baru. Video klip pun terkadang 

tidak sesuai antara apa yang diharapkan dengan yang dilihat atau didengar. Erotis 

mulai dikonsruksikan kedalam video klip dengan kemasan performa koreografi 

tarian striptis, dengan pakaian yang dikenakannya seksi, belahan dada rendah 

ataupun rok tinggi. 

E.5 Undang-undang Pornografi 

Di dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang Pornografi salah satunya 

menjelaskan bahwa : 
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Pasal 2:  

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, 

kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga 

negara. (Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2008 Tentng 

pornografi) 

Pasal 4 Ayat 1: 

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 

pornografi yang secara eksplisit memuat:  

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;  

b. kekerasan seksual;  

c. masturbasi atau onani;  

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;  

e. alat kelamin; atau  

f. pornografi anak (Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 

2008 Tentng pornografi) 

Dalam pasal 4 ayat 1 ini ada kata “membuat” maksudnya adalah tidak 

termasuk untuk dirinya dan kepentingan pribadi. Sedangkan untuk point d yang 

dimaksud “mengesankan ketelanjangan” adalah penampakan tubuh dengan 

menunjukkan ketelanjangan yang tembus pandang lekukan tubuh. 
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Meski telah memiliki undang-undang pornografi tapi pada kenyataannya 

masih banyak pesan-pesan yang sifatnya erotisme yang ditonjolkan dalam gaya 

bahasa dan lekuk tubuh seorang penyanyi dangdut. Di dalam undangundang 

pornografi masih banyak mengandung katakata yang sangat sulit untuk dipahami 

dan itu merupakan pengertian dari undangundang pornografi tersebut yang 

diantaranya adalah kata erotis, eksplorasi seksual, ketelanjangan dan lain 

sebagainya.  

Pada dasarnya undang-undang pornografi bagus untuk diterapkan di 

republik indonesia ini. Hal ini berguna untuk memberantas tindakan asusila yang 

marak terjadi akhir-akhir ini yang sedikit menekan tingkat kejahatan seksual 

maupun kriminal akhir-akhir ini. 

E.6 Analisis Isi dalam Kajian Komunikasi 

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-

inferensi yang dapat di tiru (replicable) dan sahih data dengan memperhatikan 

konteksnya (Krippendorff, 1991:15). Sebagai suatau teknik penelitian, analisis isi 

mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemprosesan data ilmiah. 

Sebagaimana semua teknik penelitian, analisis isi ini bertujuan memberikan 

pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan “fakta” dan panduan praktis 

lainnya. 

Analisis isi bersifat kuantitatif, dengan menggunakan perangkat statistik 

sebagai analisis, hal ini dapat mempermudah penelitian membuat kesimpulan 
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secara ringkas dan obyektif. Oleh karena itu, dalam analisis isi kuantifikasi 

menjadi penting untuk mempermudah peneliti dalam merepresentasikan konsep 

konseppesan secara akurat. 

Analisis isi merupakan metodelogi yang mempunyai beberapa ciri sebagai 

berikut: 

1. Proses mengikuti aturan. Setiap langkah dilakukan atas dasar atauran dan 

prosedur yang disusun secara eksplisit. Aturan itu harus berasal dari 

kriteria yang ditentukan dari prosedur yang diterapkan 

2. Proses sistematis. Hal ini berarti bahwa dalam rangka pembentukan 

kategori proses memasukkan dan mengeluarkan kategori dilakukan ats 

dasar taat asas. 

3. Analisis isi merupakan proses yang diarahkan untuk mengeneralisasi 

4. Kajian isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan 

5. Kajian isi menekankan analisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat pula 

dilakukan bersama analisis kualitatif. (Moleong,2005:220) 

Masalah analisis ini dipelopori oleh Harold D. Lasswell yang mengawali 

teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis 

kemudian menginerprestasikannya. Dalam analisis isi terkandung 5 unsur 

komunikasi yang tercipta oleh Lasswell yaitu, who, says what, in which chanel, to 

whom, dan with effect. 
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Penggunaan analisis isi mempu.nyai manfaat atapun tujuan. Menurut 

Wimmer dan Dominick, tujuan dari analisis isi yaitu: 

1. Menggambarkan isi komunikasi 

2. Menguji hipotesis tentang karateristik pesan 

3. Membandingkan isi media dengan dunia nyata 

4. Memperkirakan gambaran media terhadap kelompok tertentu di 

masyarakat  

5. Mendukung studi efek media massa (Wimmer & Dominick,2000:136-

138 dalam Kryantono, 2007:230) 

Tahapan dalam analisis isi: 

2. Merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis 

3. Mendefinisikan populasi yang diteliti 

4. Memilih sample yang sesuai dari populasi 

5. Memilih dan menentukan unit analisis 

6. Memilih kategori isi yang dianalisis 

7. Menetapkan sistem perhitungan 

8. Melatih para pengkode dan melakukan studi percobaan 
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9. Mengkode isi menurut definisi yang telah ditentukan 

10. Menganalisis data yang telah terkumpul 

11. Menarik kesimpulan dan mencari indikasi (Bulaeng,2004:172) 

Kategorisasi merupakan langkah yang penting dalam analisis isi dan harus 

mengikuti aturan-aturan tertentu. Ada 5 aturan yang ada, yaitu: 

1. Kategori harus berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian 

2. Kategori itu harus tuntas, artinya setiap data dapat ditempatkan pada 

salah satu kategorinya. 

3. Kategori harus tidak saling tergantung, artinya tidak boleh ada satupun 

isi data yang masuk ke dalam lebih dari satu kategori 

4. Kategori harus bebas, artinya oemasukan data dengan cara apapun 

tidak boleh mempengaruhi kualifikasi data lainnya. 

5. Kategori harus diperoleh atas dasar prinsip kategori tunggal (Moleong, 

2012:221) 

F. Metode Penelitian 

F.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Yang mana penelitian menekankan analisisnya pada data numerical 
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(angka) yang diolah menggunakan metode statistik. Penelitian kuantitaf adalah 

penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya 

dapat digeneralisasikan (kriyantono, 2010:55). 

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis isi. Metode analisis ini adalah metode yang digunakan untuk meriset atau 

menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif dan kuantitatif. Analisis isi 

kuantitatif lebih memfokuskan pada isi komunikasi yang tampak (Kriyantono, 

2010:60-61) 

Analisis isi merupakan suatu teknik atau metode penelitian untuk 

membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 

memperhatiakan konsep (Krippendoeff,1991:1). Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan analisis isi pada lirik lagu dari lima lagu dangdut koplo yang telah 

dikategorikan berdasarkan unsur erotisme. 

Tipe Penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif, tujuannya untuk 

mendeskripsikan isi lagu-lagu dangdut koplo secara sistematis dan berangkat dari 

kandungan isi yang ada dalam lagu tersebut. 

F.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah lagu-lagu dangdut koplo yang memiliki unsur 

erotisme di dalamnya. Pemilihan lagu ini berdasarkan lagu dangdut koplo yang 

memiliki unsur erotisme yang sesuai dengan kategorisasi yang telah ditentukan. 
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Sehingga lagu yang dipilih bisa diambil secara acak dari beberapa Orkes Melayu 

yang ada. Selain itu, dengan pemilihan lagu secara acak ini juga memudahkan 

peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut adalah lagu-lagu yang menjadi objek 

dalam penelitian: 

Tabel 1.1 

Judul Lagu – Lagu Dangdut Koplo  

No Judul Lagu Orkes pengiring Durasi 

lagu 

Penyanyi 

1. Ngidam pentol OM.New palapa 07:13 Agung juanda -elsa safira 

2. Ngidam jemblem  OM.Monata 07:20 Utami Dewi F-Sodiq 

3. Buka sitik jos  OM.New Palapa 03:51 Wiwik sagita 

4. Ontonge bapak  OM.Sonata 06:55 Wiwik sagita 

5. Kebelet OM.Sonata 05:17 Deviana safara-rambut jagung 

 

F.3 Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan 

sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, Unit analisis diartikan 

sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis 

suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan 

waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. 

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Lirik lagu dari dangdut koplo itu 

sendiri dengan bagian-bagiannya, seperti Baris. Peneliti meneliti tiap Baris dalam 

lirik lagu dangdut koplo itu. Satuan ukur penelitian ini adalah frekuensi erotisme 

dalam baris lagu . 
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Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kalimat yang 

terdapat dalam tiap baris lirik lagu dangdut koplo. Baris adalah unsur yang 

merupakan perwujudan dari unsur dalam lirik lagu Dangdut Koplo. 

F.4 Struktur Kategori 

Dalam menentukan kategori, peneliti berpatok pada lagu-lagu dangdut 

koplo. Namun bukan berarti dengan adanya lagu ini, prosentase Unsur Erotisme 

akan mudah diketahui, karena kebanyakan pendengar tidak mengklarifikasikan 

lagu dengan jelas dan memasukkan lagu kedalam kategori yang telah ditentukan.  

Dalam karya erotis suatu gambaran tentang tindakan seksual dianggap 

sebagai bagian dari kehidupan manusia yang seringkali dianggap sebagai bagian 

penting dari kehidupan pribadi dan social. Dua kategori dari unsur erotis yaitu 

Perilaku Erotisme dan Suasana Erotisme. Sehingga dari kategori tersebut didapat 

kesimpulan dari dua koder dan hasil frekuensi yang telah dihitung. (Benny 

Hoed,2001:190) 

Oleh karena itu, peneliti kembali menentukan kategori yang sama namun 

tetap penting untuk digunakan sebagai acuan “fokus” penelitian, sehingga didapat 

kategori sebagai berikut: 

a) Perilaku  Erotisme. Perilaku  Erotisme dalam penelitian ini bukanlah 

tindakan yang digambarkan secara visual melainkan secara verbal 

seperti penggambaran dalam ajakan seksual dan perbuatan cabul. 
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Namun, Erotisme yang dilukiskannya itu tidak ditujukan untuk 

mengakibatkan timbulnya hasrat berahi atau nafsu seksual. (Benny 

Hoed, 2001: 194). Salah satu contoh kalimat dalam lirik lagu yang 

mengandung unsur dari perilaku erotisme yakni  

Iki ngono perbuatan mu mas 

Wetwngku cilik mbok gawe lemu     

Judul : ngidam pentol by O.M New Palapa 

 

b) Suasana Erotisme. Dalam erotisme ada suasana yang didasari libido 

dan seks, tetapi tidak harus cabul atau kasar atau tidak senonoh.  

Erotisme dalam hal ini diartikan sebagai kondisi yang merangsang 

atau mengakibatkan perbuatan seksual dan lebih  kepada 

penggambaran perbuatan pornografi. Apalagi dalam teori semiotik, 

ada yang disebut proses “semiosis”, yakni proses pemaknaan dan 

penafsiran atas benda atau perilaku berdasarkan pengalaman budaya 

seseorang. Sehingga, jika orang mendengar lagu dengan lirik agak 

nyeleneh maka pikirannya sehingga digiring pada “teori bercinta”. 

Salah satu contoh kalimat dalam lirik lagu yang mengandung unsur 

dari perilaku erotisme yakni 

Dik aku yo wes nafsu 

Engkuk bengi aku njaluk iku 

Judul : kebelet by O.M Sonata 
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F.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah lagu dangdut 

koplo Ngidam Pentol, Ngidam Jemblem, Buka Sitik Jos, Ontonge Bapak dan 

Kebelet. Dimana kelima lagu ini mengandung kategori unsur erotisme seperti 

perilaku erotisme dan suasana erotisme.  

F.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Dalam dokumentasi ada 2 macam data yaitu: 

a) Data Primer : peneliti menggunakan data berupa mp3 musik dan lirik 

lagu-lagu dangdut koplo sebagai data Primer atau data utama dalam 

penelitian ini. 

b) Data Skunder : data yang digunakan peneliti untuk penunjang 

penelitian yang didapat dari informasi yang terkait mengenai 

penelitian. 

Setelah kategori dan pengukuran dibuat, langkah selanjutnya dalam 

analisis isi adalah lembar coding. Proses mengisi lembar coding disebut sebagai 

coding, sementara orang yang mengisi lembar coding disebut sebagai coder. 

Coder melihat dan mendengarkan lagu dan mengisi kedalam lembar coding yang 

telah disediakan (Eriyanto, 2011:239). 
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Sebagai Coder, Peneliti juga berperan sebagai Coder yang nantinya akan 

dibantu oleh dua orang coder lainnya. Peneliti mensyaratkan coder merupakan 

person atau orang yang pernah tahu atau mendengar lagu ini. 

F.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang bisa 

dikelola, mengsitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang 

penting apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain (Moleong,2012:248) 

Langkah awal yang akan peneliti lakukan adalah mengkategorisasikan 

lagu lagu dangdut koplo yang memiliki sifat erotisme dari beberapa lagu – lagu 

dangdut koplo tersebut. Data yang terkumpul, selanjutnya akan dimasukkan ke 

dalam lembar koding sesuai dengan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. 

Setelah itu, data dianalisis menggunakan tabel frekuensi untuk mengetahui 

frekuensi kemunculan, lalu dihitung dalam tabulasi silang untuk mengetahui 

prosentasi kemunculan dalam setiap kategori penelitian. 

Pada penelitian ini, analisis deskriptif juga digunakan untuk 

menginterpretasikan atau memberi penjelasan pada tiap kategori tersebut. 
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F.8 Uji Reliabilitas Kategori 

Dalam uji reliabilitas kategorisasi, peneliti menggunakan sistem koding, 

dimana peneliti dibantu oleh koder guna mengukur ketepatan penilaian peneliti 

terhadap unsur erotisme pada lirik lagu dangdut koplo. Sistem ini dirasa perlu 

digunakan oleh peneliti karena untuk melakukan sebuah analisis dalam Lirik lagu 

diperlukan pemikiran subjektif dan untuk menyamakan perspektif subjektifitas 

tersebut diperlukan suatu pembanding. 

Untuk menguji reliabilitas, peneliti dibantu oleh dua orang koder (orang 

yang melakukan pengkodingan) dalam pengkodingan data. Pengujian reliabilitas 

digunakan untuk mengetahui apakah kategori atau indicator yang digunakan 

sudah reliable atau belum. Pada dua orang koder yang telah dipilih diberikan dua 

definisi struktur kategori,unit analisis, bahan yang akan dikoding. 

Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator dan unit analisis yang 

telah ditetapkan, koder diminta menilai bahan dan memberikan tanda pada tabel 

kerja koding dikumpulkan dan dihitung secara statistik. 

Kategori dalam sebuah penelitian kuantitatif merupakan instrumen yang 

sangat penting. Oleh sebab itu sebelum digunakan, kategorisasi harus di uji dulu 

reabilitasnya, agar objektif. Setelah di uji akan menunjukkan bahwa kategorisasi 

tersebut reliebel, maka langkah selanjutnya kategorisasi tersebut dapat digunakan 

dalam penelitian. 
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Untuk mengujinya, peneliti menggunakan rumus stastistik yang di 

kemukakan oleh Ole R. Holsti (137:1970) (Wimmer dan Dominick, 1997:128) 

yaitu: 

 

C.R = 

Keteragan: 

C.R = Coefisien Reliability 

M = Jumlah Pernyataan yang disetujui oleh pengkoding dan periset 

N1, N2= Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding danperiset 

  

Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus diatas, 

maka akan ditentukan Observed Agreement (Persetujuan yang diperoleh dari 

penelitian). Untuk menyempurnakan dan memperkuat hasil reabilitas tersebut, 

maka akan digunakan rumus Scott sebagi berikut: 

 

          Pi = 

 

Keterangan: 

Pi    : nilai keterandalan 

Observed Agreement : Presentase persetujuan yang ditemukan dari pernyataan 

yang disetujui antar pengkode (yaitu nilai C.R) 

Expected Agreement :  Presentase persetujuan yang diharapkan, yaitu jumlah 

proposisi dari pesan yang dikuadratkan. 

 

Lambang penerimaan yang sering dipakai uji realibilitas kategori adalah 

0,75. Jika persetujuan antara pengkoding (periset dan hakim) tidak mencapai 0,75, 

2M 

N1+N2 

(% Observased Agreement- % Expected Agreement) 

(L- % Expected Agreement) 
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maka kategorisasi yang dibuat belum mencapai tingkat keterandalan atau 

kepercayaan (Rachmat Kriyantono, 2010:238-240). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


