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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Musik merupakan produk budaya yang mengalami perkembangan 

begitu cepat di Indonesia. Dalam era modern ini, musik bisa dikatakan suatu 

kebutuhan pokok bagi setiap manusia, karena musik dapat membuat merasa 

senang, gembira, dan nyaman. Musik juga dapat membantu kita merasa 

bertenaga, percaya diri, mengurangi kesedihan, menghapus kemarahan, 

melepaskan stres serta mengurangi rasa takut dan cemas.  

Perkembangan musik di Indonesia yang begitu cepat itu didasari 

dengan semakin banyak bermunculan penyanyi pendatang baru, baik yang solo 

maupun berbentuk grup band, artis yang menjadi penyanyi, adanya ajang 

pencarian bakat di televisi, dan juga munculnya boyband dan girlband. 

Termasuk semakin banyak bermunculan penyanyi di daerah-daerah, terutama 

artis dangdut koplo di Jawa Timur. Hal ini juga didasari maraknya penyiaran 

program televisi yang menyajikan program hiburan musik live, seperti Inbox di 

SCTV, Dahsyat di RCTI, dan lain sebagainya. 

Musik menjadi materi hiburan yang sangat universal. Banyak penelitian 

yang menjelaskan hubungan musik dengan kecerdasan hingga tumbuh 

kembang anak. Semua menunjukkan korelasi yang positif. Musik bisa menjadi 

alat untuk menumbuhkan kemampuan komunikasi, emosi hingga sosial. Hal ini 

terjadi karena setiap manusia memiliki kecerdasan musik sejak dini. 

Kecerdasan musik merupakan kecerdasan yang paling dini muncul. Kecerdasan 

ini sudah tampak ketika anak-anak masih sangat kecil (Amstrong, 2002:31-32). 
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Seorang peneliti dari Universitas Northwestern, Nina Kraus 

mengatakan bahwa musik dapat membantu pembentukan dan perkembangan 

otak. Belajar musik dimasa kanak-kanak akan sangat membantu proses 

pertumbuhan dan perkembangan otak, meningkatkan kemampuan mendengar 

dan belajar hal-hal baru dalam kehidupan. Anak-anak yang diajarkan  musik 

sejak masa kanak-kanak juga akan mudah bersosialisasi dengan masyarakat. 

http:// Esai Musik Dewasa Untuk Anak-Anak, Bahaya! AFRI-AFC.html. 

(diakses pada tanggal 16 Juli 2013). 

Dewasa ini musik anak-anak mulai menghilang di dunia industri 

permusikan Indonesia. Sehingga membuat anak-anak lebih suka menyanyikan 

lagu orang dewasa atau remaja. Anak-anak sekarang sudah tidak tertarik lagi 

menyanyikan lagu “Balonku ada lima” atau “Naik-naik ke puncak gunung”. 

Mereka lebih fasih menyanyikan lagu saat ini seperti band Nidji, ST12, Geisha, 

Kerispatih atau penyanyi solo Afgan, Vidi Aldiano maupun Agnes Monica. 

Demikian penuturan Musafir Isfanhari, praktisi musik Surabaya. Ketua Komisi 

Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi (Kak Seto) juga sangat prihatin 

melihat fenomena lagu anak-anak Indonesia yang semakin punah. http:// Lagu 

Dewasa Berbahaya untuk Anak-Anak.html. (di akses pada tanggal 18 Juli 

2013). 

Karina Adistiana, M.Psi, Psikolog Pendidikan sekaligus pendiri 

Gerakan Peduli Musik Anak mengatakan bahwa perkembangan kecerdasan 

anak itu bertahap, juga pemahamannya terhadap sekitar. “Misalnya anak TK 

masanya sedang belajar bersosialisasi, mencoba mengerti arti pertemanan, 

janganlah dulu dijejalkan oleh konsep abstrak seperti perselingkuhan karena 
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proses belajar anak harus berawal serta berasal dari konsep yang nyata dulu, 

atau sesuatu yang dekat dengan kesehariaan." http:// Kompas.com (diakses 

pada tanggal 18 Juli 2013). Tentu saja dapat disimpulkan apabila seorang anak 

sudah pernah mendengarkan atau sudah mengetahui apa yang dimaksud dari 

kata perselingkuhan, hal demikian sangat tidak baik bagi perkembangan 

seorang anak, karena hal-hal yang bersifat dewasa apabila diketahui anak dari 

sejak dini, anak akan dengan mudah meniru apa yang telah diterimanya. Kata 

perselingkuhan sering kita temui pada lirik lagu remaja/dewasa. 

Lagu orang dewasa sangat berbeda dengan lagu anak-anak. Lagu orang 

dewasa hanya bisa dikonsumsi oleh tingkat dewasa yaitu dari umur dua puluh 

tahun ke atas. Sedangkan lagu anak-anak hanya bisa dikonsumsi oleh anak dari 

usia 4-16 tahun. Dari segi tema dan lirik, lagu orang dewasa dan lagu anak-

anak sangat berbeda. Lirik lagu pada lagu orang dewasa biasanya lebih dalam.  

Sedangkan lagu anak-anak adalah lagu yang memiliki lirik yang ringan, seperti 

pengulangan nada yang sama. Begitupun dari segi tema lagu, lagu orang 

dewasa lebih banyak bertemakan hubungan antara pria dan wanita dalam 

percintaan. Sedangkan lagu anak-anak lebih bertemakan kepada kehidupan 

anak-anak itu sendiri, seperti sekolah, orang tua, guru, teman, binatang 

peliharaan, dan lain-lain. 

Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting bagi 

perkembangan anak-anak, baik fisik, psikologi, maupun biologis. Dimana pada 

masa ini anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain, Saat 

kegiatan bermain, tanpa kita sadari anak-anak terkadang mendengarkan lagu-

lagu, baik yang mereka lihat melalui televisi atau yang mereka dengar melalui 
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radio atau dari media elektronik lainnya. Mereka sangat menyukai lagu-lagu 

tersebut, sampai-sampai mereka hafal dengan lagu-lagu yang mereka 

dengarkan. Orangtua mereka merasa begitu bangga dengan kemampuan anak-

anaknya, dimana pada usia anaknya yang masih kecil, anak-anak  mereka telah 

mampu menyanyikan lagu-lagu dengan lancar. Tentu hal demikian yang perlu 

kita khawatirkan, karena kebanyakan dari lagu-lagu yang mereka dengarkan 

adalah lagu-lagu orang dewasa. Dan lagu-lagu tersebut pada dasarnya masih 

belum pantas untuk anak-anak dengar.  

Bahkan yang seharusnya menjadi contoh buat anak-anak adalah 

boyband Cowboy Junior karena anggota mereka masih anak-anak. Tetapi pada 

kenyataannya seperti yang diberitakan di media masa sejumlah penonton di 

Mataram memprotes acara SCTV Music Awards 2013 yang ditayangkan oleh 

stasiun televisi swasta SCTV pada hari Senin, 29 April 2013. Para pemirsa 

kurang suka penampilan boyband Cowboy Junior yang membawakan lagu 

orang dewasa dan bertema cinta. http:// Tempo.co Copyright © CiriCara.com 

(di akses pada tanggal 18 Juli 2013). Dari berita ini tentu membuat kita 

seharusnya lebih prihatin terhadap dunia anak-anak.  

Lagu remaja atau dewasa dikonsumsi secara bebas oleh anak-anak. 

Fantasi dalam diri anak memberikan kesempatan bagi anak untuk menerapkan 

apa yang didengar atau dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam  

hubungan sosial di rumah maupun di sekolah. Banyak sekali realita yang ada 

akibat anak-anak salah mengkonsumsi lagu-lagu dewasa. Anak-anak SD 

sekarang sudah mengenal pacaran. Sudah mulai bertindak jahil terhadap teman 

lain jenis seperti berbicara kata-kata jorok yang tidak seharusnya dikatakan. 
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Hal-hal menyimpang tersebut semakin banyak terjadi karena dunia anak sudah 

terpengaruh dengan dunia remaja karena tempat untuk dunia anak sendiri 

semakin sempit. Akibatnya anak dewasa sebelum waktunya dan karakter anak 

kemungkinan dapat berubah menjadi kearah negatif.  

Usia anak Sekolah Dasar antara 6-12 tahun adalah usia dimana anak-

anak mulai memperhatikan orang dewasa disekitarnya dan meniru apa yang 

dilakukannya, diusia ini pula anak-anak belum bisa membedakan mana hal 

baik dan hal buruk yang harus dijauhi atau dilakukan. Yang mereka tangkap 

adalah sesuatu yang mereka anggap menarik dan menyenangkan untuk mereka. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan seiring dengan adanya tujuan 

dari penelitian ini, maka peneliti mengangkat hal tersebut di atas kedalam 

sebuah judul penelitian yaitu  “Dampak Lirik Lagu Remaja Terhadap Karakter 

Siswa Kelas 4 SDN Kromengan 04 Kecamatan Kromengan Kabupaten 

Malang”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan dapat 

dirumuskan berikut ini : 

1.2.1 Apakah lirik lagu remaja yang diminati siswa berdampak pada karakter 

siswa kelas 4 SDN Kromengan 04 Kecamatan Kromengan Kabupaten 

Malang? 

1.2.2 Apakah yang mempengaruhi minat siswa kelas 4 SDN Kromengan 04 

Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang untuk mendengarkan lirik lagu 

remaja?  
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1.2.3 Bagaimana penanggulangan jika lirik lagu remaja yang diminati membawa 

dampak negatif terhadap karakter siswa kelas 4 SDN Kromengan 04 

Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 

1.3.1 Lirik lagu remaja yang diminati siswa berdampak pada karakter siswa 

kelas 4 SDN Kromengan 04 Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. 

1.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa kelas 4 SDN Kromengan 

04 Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang untuk mendengarkan lirik 

lagu remaja. 

1.3.3 Penanggulangan jika lirik lagu remaja yang diminati membawa dampak 

negatif terhadap karakter siswa kelas 4 SDN Kromengan 04 Kecamatan 

Kromengan Kabupaten Malang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 

memungkinkan dikembangkan lebih lanjut menjadi teori guna menambah 

khasanah ilmu pengetahuan yang bisa digunakan oleh peneliti yang akan 

datang sebagai bahan acuan terutama bagi program Civics Hukum atau 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengkaji perkembangan pola 

pembinaan karakter anak sejak dini serta dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran dalam dunia pendidikan kita saat ini. 
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1.4.2 Secara Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya sebagai berikut: 

a. Penulis.  

 Merupakan sarana belajar untuk mengetahui lebih dalam  tentang 

materi penelitian yang telah dipilih, dimana nantinya bisa menjadi bahan 

untuk melatih dan mengasah watak dan perilaku diri penulis dalam menjalani 

aktivitas kehidupan sehari-hari dan sebagai bahan untuk pembelajaran diri 

terhadap nilai-nilai luhur mengenai moral dan etika dalam berkehidupan 

sosial. Dalam kehidupan sosial, tumbuh suatu kepentingan diantara individu-

individu manusia yang harus dipertimbangkan sisi egois manusia yaitu antara 

kepentingan diri dan kepentingan orang lain.  

b. Siswa.  

 Sebagai bahan pengetahuan dan pemahaman untuk menumbuhkan 

sebuah kesadaran sikap dalam memilih sebuah lagu untuk didengarkan yang 

sesuai dengan umur siswa, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat 

berkontribusi menyelamatkan karakter siswa sebagai tunas bangsa agar tidak 

menjadi rusak sejak usia anak-anak. 

c. Bagi peneliti selanjutnya.  

 Menjadi referensi penelitian berikutnya baik pengetahuan secara 

teoritis maupun secara praktis tentang “Dampak lirik lagu remaja terhadap 

karakter siswa kelas 4” untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat 

menemukan suatu kajian baru yang lebih strategis lagi. 
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1.5 Penegasan Istilah  

 Penegasan istilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah – istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi, maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut: 

1.5.1 Dampak  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak adalah pengaruh kuat 

yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Definisi lain dari 

dampak menurut Otto Soemarwoto dampak adalah pengaruh suatu kegiatan. 

Sedangkan meurut Hari Sabari dampak adalah sesuatu yang muncul setelah 

adanya suatu kejadian. 

Sebagaimana dimaksud dalam penegasan istilah ini, dampak dalam arti 

yang ditimbulkan ketika seorang anak yang suka mendengarkan lagu remaja 

ataupun menyanyikannya. Terutama bagi anak yang sedang menempuh 

pendidikan sekolah dasar. Lagu remaja tentu saja sangat berdampak bagi 

karakter anak mulai dari sejak dini. 

1.5.2 Lirik lagu remaja 

Lirik lagu adalah susunan rangkaian kata yang bernada. Berdasarkan 

inspirasi yang diperoleh dari pengalaman diri sendiri, maupun pengalaman 

orang disekitarnya. Lirik lagu merupakan ekspresi seseorang tentang suatu hal 

yang sudah dilihat, didengar maupun dialaminya. Dalam mengekspresikan 

pengalamannya, penyair atau pencipta lagu melakukan permainan kata-kata 

dan bahasa untuk menciptakan daya tarik dan kekhasan terhadap lirik atau 

syairnya. 
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Lirik lagu remaja merupakan rangkaian kata yang diekspresikan oleh 

pencipta lagu berupa pengalaman hidup yang kebanyakan menceritakan 

tentang percintaan, perselingkuhan, bahkan kata yang bernuansa sensualitas. 

1.5.3 Karakter 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karakter adalah sifat sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, 

tabiat, watak. 

1.5.4 Siswa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia siswa merupakan istilah bagi 

peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Siswa atau peserta 

didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya 

untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah. Dengan 

tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, 

berpengalaman, berkrepibadian dan mandiri. 


