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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Musik terus mengalami perkembangan, sesuai dengan perkembangan 

teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Sudah tidak asing lagi 

jika musik sekarang dapat menjadi medium dalam menyampaikan aspirasi 

rakyat, itu artinya musik dan media massa sangat erat kaitannya. Media massa 

yang berbentuk media elektronik seperti televisi yang mampu menyuguhkan 

gambar bergerak, rekaman video yang mampu menyentuh indera pandang-

dengar, serta program radio yang mampu merangsang indera dengar. Sama 

halnya dengan musik yang mampu menjadi media penyalur komunikasi 

massa, melalui bait lirik serta alunan lagu yang disajikan dapat dimanfaatkan 

untuk penyampaian kritik atau sindiran secara tak langsung. 

Di sisi lain, dengan perkembangannya muncul musik indie sebagai 

alternatif terhadap budaya mainstream karena tidak bergantung pada 

mayoritas keinginan pasar. Jika dilihat dari sejarah dan pergerakannya, musik 

indie pertama kali muncul di Inggris pada pertengahan tahun 80-an. Ketika 

band-band dibawah perusahan rekaman besar (major label) mengkomersilkan 

lagu-lagu bertemakan cinta, band-band indie cenderung menawarkan isu-isu 

seperti politik, sosial, lingkungan, hingga feminisme. Untuk mengetahai 

musik indie secara lebih mendalam, tidak cukup hanya berhenti pada taraf 
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"menikmati” saja atau sikap mengidolakan terhadap band tertentu namun juga 

tertarik tentang isu yang diangkat oleh band indie tersebut.1 

Tema atau konsep lagu yang diusung oleh band indie biasanya 

merupakan representasi sosial, budaya maupun idealisme dari band itu 

sendiri. Band indie mayoritas digawangi oleh mereka yang mempunyai 

musikalitas luar biasa, punya idealisme tinggi, cerdas, dan peka terhadap 

kejadian dan fenomena yang terjadi disekitarnya. 

Berkaitan dengan kritik sosial dalam lirik lagu, terdapat lirik lagu 

Stupid War yang menarik untuk diteliti, yaitu, "Katakan Tidak". Menurut 

peneliti lirik lagu tersebut adalah tema-tema yang merupakan bentuk 

kepedulian terhadap fenomena Sosial  yang sedang terjadi. Dalam kutipan isi 

lirik Katakan Tidak, "Disaat hukum, milik penguasa" lirik lagu ini berusaha 

menyuarakan kritik sosial agar pendengar bisa menyadari bahwa hukum 

semakin tidak adil, karena para pemilik modal dan kekuasaan dengan leluasa 

mengotak atik hokum. 

Stupid War berusaha membingkai peristiwa di dunia nyata dan 

kemudian dituturkan dalam bait-bait lirik. Stupid War membuat karya musik 

sebagai potret zaman, kritik sosial seperti menjadi ciri khas dari lagu-lagu 

mereka yang rnembuat mereka terlihat berbeda dari grup musik kebanyakan. 

Pesan dalarn lirik lagu merupakan realitas yang dilihat atau dirasakan oleh 

                                                           
1 Erda Kurniawan, "Indie: Ekspresi Perlawanan terhadap Budaya Mainstream” 

http://hiburan-kompasiana.com/musik/2013/02/27/-indie-ekspresi-perlawanan-terhadap-

budaya-mainstream- 532764.html. (diakses pada l7 maret 2015 16.05) 

http://hiburan-kompasiana.com/musik/2013/02/27/-indie-ekspresi-perlawanan-terhadap-budaya-mainstream-
http://hiburan-kompasiana.com/musik/2013/02/27/-indie-ekspresi-perlawanan-terhadap-budaya-mainstream-
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penulis lagu kemudaian diproses, diinterpretasikan secara pribadi, disesuaikan 

dengan pola pemikiran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dimana lirik lagu menjadi sebuah 

sarana komunikasi, maka peneliti tertarik untuk meneliti lirik lagu dari 

sebuah band indie Stupid War. Peneliti memilih band Stupid War karena 

band tersebut mempunyai konsep atau tema lagu yang mayoritas bertema 

sosial dan isu lingkungan hidup. Oleh karena itu melalui penelitian ini 

peneliti akan memaparkan kritik sosial dari isi sebuah lirik lagu atas 

fenomena yang terjadi. 

Lagu Stupid War yang akan dipilih oleh peneliti adalah lagu yang 

berjudul "Katakan Tidak". Melalui lagu tersebut peneliti akan memaparkan 

lirik kritik sosial yang mengusung tema kritik sosial. 

Untuk dapat memberikan pemaknaan pada lirik lagu, peneliti 

menggunakan metode analisis isi sebagai acuan untuk menganalisa peristiwa 

atau kejadian yang dianggap sebagai tanda dari proses komunikasi. Lebih 

jelasnya untuk mengetahui isi lirik yang mengandung kritik sosial. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

masalah yang muncul yaitu bagaimana isi pesan kritik sosial dalam lirik lagu 

band indie Stupid War melalui kajian analisis isi? Apa motivasi dari penulis 

lagu “Katakan Tidak” ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui isi pesan kritik 

sosial dalam lirik lagu band indie Stupid War dalam metode analisis isi? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah literatur penelitian ilmu 

komunikasi khususnya pada kajian analisis berupa lirik lagu untuk 

mengetahui pesan kritik sosial. Dengan menggunakan pendekatan analisis 

isi. 

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang isi lirik lagu yang mengandung kritik sosial serta dari 

lirik lagu dapat dicerna pendengarnya. Hasil dari penelitian ini dapat 

dijadikan masukan bagi pembuat lagu agar lebih kreatif dalam 

menciptakan lagu-lagu terutama yang bertema kritik sosial dan 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam 

mengapresiasi sebuah karya, khususnya gambaran tentang teks lagu Stupid 

War dalam lagu "Katakan Tidak". 


