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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh manusia 

secara terus-menerus dalam kehidupannya. Manusia tidak pernah terlepas dari 

komunikasi. Komunikasi tidak hanya dilakukan secara verbal ataupun nonverbal, 

salah satu bentuk komunikasi yang berkembang saat ini adalah seni. Seni yang 

sangat dekat dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu seni musik. 

Sebagai salah satu fungsi komunikasi yaitu komunikasi ekspresif, musik juga 

dapat mengekspresikan perasaan, kesadaran dan bahkan pandangan melalui 

liriknya (Mulyana, dalam Robin 2011). 

Musik adalah sekumpulan nada yang memiliki perpaduan dan harmonisasi 

yang terikat dalam satu irama dengan tempo yang beraturan. Pada dasarnya bunyi-

bunyian yang tidak memiliki nada juga bisa disebut musik. Musik, akan semakin 

lengkap ketika ditambah dengan adanya tanda berupa suara penyanyi yang 

membawakan lirik lagu yang bermakna. Gabungan antara instrumen musik dan 

suara penyanyi dalam satu kesatuan disebut lagu. Lagu sebagai media yang 

universal dan efektif, dapat menuangkan gagasan, pesan, dan ekspresi pencipta 

kepada pendengarnya melalui lirik, komposisi musik, pemilihan instrumen musik, 

dan cara membawakannya. Gagasan dalam lagu dapat berupa ungkapan cinta, 

protes terhadap suatu hal, kemarahan, kegundahan dan sebagainya yang dirangkai 

dengan kata-kata indah dan puitis. 
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Musik dan lagu tidak terlepas dari musik khas Indonesia yaitu dangdut dan 

industri musik. Musik dangdut disini diartikan sebagai musik populer, bukan 

hanya genre musik dangdut. Musik dangdut dalam komoditasnya sekarang telah 

dijadikan sebagai industri musik yang dapat menghasilkan banyak uang serta 

mengesampingkan nilai seni itu sendiri. Pada mulanya musik dangdut bernama 

musik melayu, yaitu musik yang umumnya berkembang dalam masyarakat 

melayu di Indonesia. Musik ini memiliki pengaruh yang sangat kental daro seni 

musik India yang rancak dan di dominasi oleh gendang. Musik melayu ini 

kemudian berasimilasi dengan budaya melayu sehingga peran gendang banyak 

diambil alih oleh rebana. Musik melayu ini kemudian memiliki identitas baru 

ketika Rhoma Irama mulai mengkombinasikan musik melayu dengan musik rock 

yang populer pada tahun 70-an. Mulailah musik melayu disebut sebagai musik 

dangdut, karena dominasi rebana diambil alih oleh ketipung yang bunyinya dapat 

diatur dengan tangan sehingga berbunyi dangdut. (Bungin, 2003: 123) 

Musik sebagaimana dapat disimpulkan dari pendapat Soerjono Soekanto 

(Rachmawati, dalam Lestiana. 2012: 3). bahwa : 

“Musik berkaitan erat dengan setting sosial  kemasyarakatan dan gejala 

khas akibat interaksi sosial dimana lirik lagu menjadi penunjang dalam 

musik tersebut dalam menjembatani isu-isu sosial yang terjadi”. 

Salah satu hal terpenting dalam sebuah musik adalah keberadaan lirik 

lagunya, karena melalui lirik lagu, pencipta lagu ingin menyampaikan pesan yang 

merupakan pengekspresian dirinya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di 

dunia sekitar, dimana dia berinteraksi didalamnya. Lirik lagu dalam musik yang 
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sebagaimana bahasanya, dapat menjadi sarana atau media komunikasi untuk 

mencerminkan realitas sosial yang beredar dalam masyarakat. Lirik lagu dapat 

pula sebagai sarana untuk sosialisasi dan pelestarian terhadap suatu sikap atau 

nilai. Oleh karena itu, ketika sebuah lirik lagu diaransir dan diperdengarkan 

kepada khalayak juga mempunyai tanggung jawab yang besar atas tersebar 

luasnya sebuah keyakinan, nilai-nilai, bahkan prasangka tertentu. 

Suatu lirik lagu dapat menggambarkan realita sosial yang terjadi di 

masyarakat, sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (Rachmawati, dalam Nur 

Afika. 2012: 3) yang menyatakan : 

“Musik berkaitan erat dengan setting sosial kemasyarakatan tempat dia 

berada. Musik gejala khas yang dihasilkan akibat adanya interaksi 

tersebut manusia menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Disinilah 

kedudukan lirik sangat berperan, sehingga dengan demikian musik tidak 

hanya bunyi suara belaka, karena juga menyangkut perilaku manusia 

sebagai individu maupun kelompok sosial dalam wadah pergaulan hidup 

dengan wadah bahasa atau lirik sebagai penunjangnya.” 

Berdasarkan kutipan diatas, sebuah lirik lagu dapat berkaitan erat pula 

dengan situasi sosial dan isu-isu sosial yang sedang berlangsung di dalam 

masyarakat. Untuk menyampaikan sebuah pesan tidak hanya tertulis yang 

dijadikan acuan sebagai tanda untuk berinteraksi dalam menyikapi pesan tersebut, 

tapi makna yang terkandung didalam pesan tersebut yang bisa menggugah. Dan 

bukan hanya instrumen ataupun vokal yang mendukung. Tapi faktor moment 

ketika pesan kapan harus disampaikan. 
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Dalam sebuah lirik lagu dangdut “Kebelet” yang dinyanyikan oleh Sodiq 

dan Dian Marshanda, menunjukkan adanya permasalahan yaitu lirik lagu yang 

bemuatan pornografi. Pada lagu “Kebelet” seorang pria dan wanita menceritakan 

kisah dengan pasangannya saat berduaan, berawal dari seorang pria yang tidak 

bisa menahan hawa-nafsunya untuk mengajak pasangannya melakukan hubungan 

suami isteri, namun wanita tersebut menolak dengan beralasan wanita tersebut 

tengah berhalangan. 

Sedangkan dalam lirik lagu dangdut “Kebelet 2” yang dinyanyikan oleh 

Deny dan Defiana Safara mengisahkan tentang biduan dangdut koplo yang telah 

ditinggalkan pasangannya. Biduan tersebut berusaha melampiaskan cintanya 

kepada perjaka desa yang belum pernah melakukan hubungan suami isteri 

sekalipun dengan wanita manapun. Namun lelaki tersebut menolak ajakan biduan 

sebelum mereka memiliki ikatan perkawinan secara syah. Akhir cerita, lelaki 

tersebut mengajak biduan untuk pergi kepenghulu. 

 Musik dangdut tidak lengkap tanpa adanya penyanyi perempuan yang 

biasanya disebut dengan biduan, disinilah peran biduan sangat penting dalam 

meramaikan musik dangdut. Tetapi seringkali biduan disebut dengan penyanyi 

dangdut fenomenal, memilikki karakter yang khas mempertontonkan gerakan-

gerakan tubuh yang memancing syahwat laki-laki dan penuh energik, sehingga 

seringkali goyangan dan cara berjoget biduan tersebut menjadi unsure pembangkit 

syahwat. Dalam wacana studi-studi porno gerakan seperti ini disebut dengan 

pornoaksi. Selain dalam pornoaksi, musik dangdut biasanya berkaitan dengan 

pornosuara yaitu suara, mengapa disebut sebagai pornosuara, karaena penyanyi 

pada saat membawakan lagu dangdut dimana kalimat-kalimatnya yang diucapkan 



5 
 

pada saat bernyanyi sangat vulgar yaitu tentang objek seksual atau aktivitas 

seksual. 

 Fenomena dari seorang biduan itu sendiri mempunyai citra di masyarakat 

sebagai dangdut fenomenal, dangdut sensual yaitu dangdut yang sarat dengan 

pornoaksi sekaligus menjadi tanyangan-tayangan dangdut sebagai tayangan 

pornografi, jadi media telah menggeser pemaknaan pornoaksi dalam fenomena 

penyanyi dangdut atau seorang biduan kedalam pemaknaan pornografi media 

massa. 

Hiburan menyatu dengan makna-makna hiburan dan saat ini di dominasi 

oleh musik. Musik merupakan perangkat hiburan yang lengkap yang dipadukan 

dengan berbagai seni lainnya. Hampir tidak dapat ditemui sebuah hiburan tanpa 

mengabaikan peran musik, sebaliknya musik menjadi sebuah bangunan hiburan 

yang besar dan paling lengkap. (Bungin, 2003: 121) 

Dalam karya-karya seni dan hiburan, seperti wayang, ludruk, lawak, 

gandrung, joget, dan sebagainya serta dialog-dialog tentang seks walaupun 

bermakna melecehkan, selalu dapat diterima di masyarakat. Bahkan kadangkala 

hal tersebut dipandang sebagai cara lain untuk membangkitkan rasa humor 

penonton. Karya-karya seni visual seperti karya lukis, patung relief, maupun arca 

dan semacamnya, walau mengekspos seks secara berlebihan serta bermakna 

melecehkan, selalu dapat diterima oleh masyarakat sebagai seni itu sendiri. 

Kendatipun pada masyarakat agamis karya-karya seperti itu selalu ditolak dan 

tetap dipandang sebagai karya-karya yang mengandung makna porno.  (Bungin,  

2003: 85) 
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Masalah pornografi sebenarnya tidak terlepas dari keinginan tahuan 

masyarakat akan masalah yang selama ini dianggap sebagai hal yang tabu. 

Ketabuan membuat orang tidak berani mengungkapkan secara terbuka. 

Akibatnya, pornografi dianggap sebagai sesuatu yang begitu rahasia dan 

misterius. Inilah yang menjadikan pornografi sebagai kenikmatan bagi setiap 

orang atas publikasi yang bersifat seksual tetapi bila pornografi disalahgunakan 

akan menimbulkan kesengsaraan, rasa bersalah, gelisah, dimanfaatkan, takut dan 

lain sebagainya. Pada kenyataan di jaman yang modern ini kehidupan masyarakat 

sudah semakin kurang terkendali karena pengaruh dari budaya asing yang kerap 

mengeksploitasi pornografi, hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa 

kita dan norma ketimuran. 

Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena 

cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah 

seksualitas. Pornografi terkait dengan bisnis, dampaknya bagi masyarakat sangat 

luas, baik psikologis, sosial, etis maupun teologis. Secara psikologis, pornografi 

membawa beberapa dampak antara lain, timbulnya sikap dan perilaku antisosial. 

Manusia pada umumnya menjadi kurang responsif terhadap penderitaan, 

kekerasan dan tindakan-tindakan perkosaan. Akhirnya, pornografi akan 

menimbulkan kecenderungan yang lebih tinggi pada penggunaan kekerasan 

sebagai bagian dari seks. Dampak psikologis ini bisa menghinggapi semua orang, 

dan dapat pula menjadi penyakit psikologis yang parah dan menjadi ancaman 

yang membawa bencana bagi kemanusiaan. 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

menggunakan analisis resepsi untuk melihat fenomena yang ada didalam 

masyarakat Desa Lemahputro karena sebagian besar masyarakatnya sering 

mendengarkan lagu-lagu dangdut dan bagaimana penerimaan mereka dalam lagu 

dangdut “Kebelet dan Kebelet 2” terhadap content pornografi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti 

menemukan rumusan masalah sebagai berikut, yakni : Bagaimana penerimaan 

masyarakat Desa Lemahputro pada pesan pornografi dalam lagu dangdut “kebelet  

dan kebelet 2”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan masyarakat Kota Sidoarjo di 

Desa Lemahputro tentang lagu dangdut “kebelet dan kebelet 2” yang dalam 

lagunya mengandung unsur pornografi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan 

kepada mahasiswa khususnya jurusan Ilmu Komunikasi agar mengetahui unsur 

pornografi yang disampaikan atau yang terdapat pada sebuah lagu dangdut. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memaknai 

tanda yang ada dalam lirik lagu “kebelet dan kebelet 2”. Dan diharapkan akan 

dapat menyamakan persepsi terhadap pesan yang disampaikan oleh penyanyi dan 

khalayak luas pendengar lirik lagu tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


