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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. dan hal tersebut 

mendukung berkembangnya komunikasi kearah yang lebih maju dan 

semakin efektif. komunikasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat karena 

berkembangnya teknologi mempengaruhi kemajuan media dalam 

berkomunikasi . Pada masa lampau komunikasi hanya dilakukan melalui 

media-media yang terbatas seperti siaran radio,simbol atau sandi, telegraf.  

Tapi dengan kemajuan teknologi saat ini, komunikasi bisa dilakukan melalui 

berbagai media. Seperti Pers, siaran televisi, film, dan bahkan kini musik pun 

bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk media komunikasi.  

Mendengar kata Musik, kita pasti sudah memiliki definisi tersendiri 

tentang musik.definisinya pun beragam, karena setiap orang memiliki sudut 

pandang tersendiri terhadap musik. Pada dasarnya, musik adalah sekumpulan 

nada yang memiliki kepaduan dan harmonisasi yang terikat dalam satu irama 

dan tempo beraturan. Menurut Aristoteles, Musik merupakan sarana budaya 

yang hadir dalam masyarakat sebagai konstruksi dari realitas sosial yang di 

tuangkan dalam bentuk lirik lagu. Musik tak sekadar memberikan efek 

hiburan, tetapi mampu memberikan makna untuk membangkitkan gairah dan 

spirit hidup untuk memberdayakan dan memaknai hidup serta memiliki 



2 

 

pesan-pesan yang terkandung didalamnya (http://www.wattpad.com/120966-

pengertian-musik). 

Menurut Lacy, Musik ialah salah satu bentuk komunikasi massa yang 

kehadirannya mempengaruhi pendengarnya. Musik merupakan salah satu 

media penyampaian pesan yang didalamnya tidak hanya menghibur, namun 

juga memberi pengetahuan. Karakteristik musik sebagai media massa 

mempunyai pengaruh/peranan yang besar terhadap kehidupan manusia. hal 

ini dikarenakan dalam musik terdapat  sebuah ungkapan pemikiran atau 

gagasan manusia yang diungkapkan melalui lirik lagu yang didalamnya 

mengandung pesan-pesan yang ingin disampaikan penciptanya 

http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit.x=18&submit.y=16&submit=pre

v&page=7&qual=high&submitval=prev&fname=/jiunkpe/s1/ikom/2009/jiun

kpe-ns-s1-2009-51404001-11714-buaya_darat-chapter1.pdf.  

Musik berkembang dengan pesat dan  melahirkan berbagai macam 

genre (jenis), antara lain musik Jazz, Klasik, Rock, Populer atau Pop, 

Country, Blues, R&B, dan masih banyak lagi. bahkan di Indonesia muncul 

genre musik yang saat ini merajai pasar indutri musik yakni pop melayu atau 

yang disebutkan oleh Denny sakrie pengamat musik Indonesia musik “pop 

selingkuh”. Yang dimaksudkan sebagai musik “pop selingkuh” disini ialah 

lagu-lagu pop yang lirik-liriknya kebanyakan bertema cinta tentang selingkuh 

Musik pop jenis ini sebenarnya berakar dari musik pop yang merupakan 

bagian dari budaya popular. Musik Pop sendiri sebenarnya bukan suatu 

genre musik tertentu. Musik ini dibentuk berdasar atas kepentingan, seperti 
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bisnis dan tempat untuk menjadi popular (majalah Rolling Stone Edisi 47 

Maret 2009). 

Musik memiliki pengaruh positif dan negatif. Hal tersebut tergantung 

dari pesan-pesan yang disampaikan melalui lirik lagu. Lirik Lagu merupakan 

alunan suara yang diterima dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan 

sebagainya. Lagu dapat diartikan sebagai cara orang untuk mengutarakan 

pendapat, pikiran dan mengungkapkan segala perasaan yang disampaikan 

melalui lirik lagu yang ditulis dan dipadukan dengan alat musik,sedangkan 

syair lagu merupakan cerita yang disampaikan orang untuk mengutarakan 

pendapat dengan menggunakan alat-alat musik (Dieter, 1995:95).  

Lirik biasanya menggambarkan pikiran atau perasaan seseorang yang 

membuat sebuah karya lagu tersebut. Baik itu perasaan bahagia, sedih dan 

hal-hal lainnya. Terkadang lirik juga digunakan sebagai alat sindiran 

terhadap sesuatu hal yang terjadi disekeliling kita baik itu permasalahan 

sosial, budaya dan politik. Contohnya adalah lirik-lirik berbau sosial dan 

politis yang di buat dan dilantunkan oleh Iwan Fals. Lirik-lirik yang ditulis 

kedalam karyanya merupakan buah pikiran yang jujur terhadap segala 

permasalahan yang ada disekelilingnya (Rolling stone edisi 37 maret 2009). 

Lirik yang baik adalah lirik yang mampu menginspirasi seseorang. 

Lirik yang berkualitas tidak harus puitis, lirik dikatakan berkualitas jika lirik 

tersebut mengandung makna yang kuat. Kalimat-kalimat yang menyusun 

sebuah lagu menentukan berkesan atau tidaknya lagu tersebut ditelinga 

pendengar. Menurut pengamat musik Indonesia Denny Sakrie, bahwa lirik 
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yang berkualitas adalah lirik yang Inspiratif, mampu menggugah nurani, 

sehingga pesan lagu tersebut dapat tersampaikan. Realisasi lirik dalam 

perbuatan sangat tergantung pada kondisi orang yang terilhami lagu tersebut. 

Lirik akan menjadi semakin bermakna apabila didalamnya mengandung 

pesan – pesan positif yang mampu membuat seseorang ke arah yang lebih 

baik dari sebelumnya. 

(http://dennysak.multiply.com/journal/item/351/Tak_Harus_Puitis_Asal_Insp

iratif). 

Sangat penting dalam karya musik atau lagu di imbangi dengan lirik 

yang sarat akan makna. Apalagi pesan-pesan dalam lirik tersebut dapat 

berdampak pada hal-hal yang positif. Meskipun terkadang sebuah lirik 

menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang sulit untuk dimengerti. Akan tetapi, 

justru dengan demikian akan menjadikan proses belajar bagi penikmat musik 

dalam memahami sebuah karya musik dan lagu, sehingga mereka tidak hanya 

mendengarkan musiknya saja melainkan juga memahami isi pesan dalam 

lagu tersebut. Ini merupakan proses mereka dalam memilah baik atau 

buruknya pesan yang terkandung dalam lirik lagu 

http://www.tribunnews.com/2010/11/22/pentingnya-musik-bagi-kehidupan.  

Dikatakan denny sakrie dalam interviewnya dengan Rolling stone 

edisi 47 maret 2009, bahwa Perkembangan musik Indonesia saat ini, bisa 

dibilang sangat maju pesat, namun dalam perkembangannya lebih mengikuti 

selera pasar. berkembangnya musik di Indonesia saat ini semata-mata hanya 

mencari materi dan tidak diimbangi dengan kualitas bermusik serta tema lirik 
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yang di angkat. Kebanyakan hanya bercerita tentang perselingkuhan dan 

patah hati seperti yang disebutkan pengamat musik Indonesia, Denny Sakrie 

sebagai musik “Pop selingkuh”. Pemilihan tema berdasarkan pada sikap 

pasar ketika para pelaku bisnis tersebut menawarkannya. jika tema yang 

ditawarkan di apresiasi dan mendukung tingkat penjualan album, maka 

musisi/artis-artis lain akan bermunculan dengan tema yang serupa. 

Keseragaman pun tidak bisa dihindarkan, baik dari segi musik maupun tema 

yang diangkat  

Pada era 2000-an ini, sangat banyak artis atau musisi yang 

membawakan lagu bertema tentang perselingkuhan, seperti beberapa 

diantaranya Kangen band dengan “ Selingkuh”, T2 dengan “Lelaki 

Cadangan” dan She dengan “ Selingkuh Sekali saja”. Pesan dalam lagu 

tersebut, menggambarkan seolah-olah selingkuh adalah hal yang biasa dan 

indah jika dilakukan. Pesan-pesan seperti ini  berdampak pada proses imitasi. 

Apalagi masyarakat kita kebanyakan penikmat musik pasif  yang menerima 

suatu pesan tanpa disaring terdahulu baik dan buruknya. Maka yang terjadi 

adalah mereka menganggap bahwa selingkuh merupakan hal yang wajar dan 

indah. Pada akhirnya, tidak sedikit dari mereka berprilaku seperti apa yang 

mereka dengarkan. 

Bens Leo, seorang pengamat musik Indonesia dalam interviewnya 

dengan rolling stone edisi 47 maret 2009 mengatakan, bahwa musik di 

Indonesia saat ini memang mengalami kemajuan dari segi industri atau 

bisnis, karena hampir seluruh masyarakat Indonesia kini mengapresiasi 
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musik nasional daripada musik luar. Namun disisi lain, berkembangnya 

Industri musik di Indonesia juga mengalami kemerosotan dari segi tema 

karya lagu yang diangkat dan kualitas bermusik musisi-musisi tersebut. 

Mereka para pelaku industri musik lupa terhadap nilai-nilai dalam bermusik, 

baik dari segi kualitas bermusik ataupun kualitas karya lagu yang diciptakan. 

kebanyakan tema lirik yang diangkat tentang selingkuh. demi keuntungan 

materi semata. Ia menambahkan, ini akan terus terjadi 5 tahun kedepan, jika 

tidak ada satu pun musisi yang menawarkan suatu karya dengan tema 

berbeda.  Tidak hanya cinta atau perselingkuhan yang bisa dijadikan lagu, 

tapi segala permasalahan pun dapat dijadikan sebagai tema lirik lagu. Baik 

sosial, politik, budaya, kehidupan dan segala permasalahan disekeliling kita. 

Di tengah-tengah perkembangan musik Indonesia yang lebih 

mengutamakan pasar dengan tema cinta sebagai kemasan lirik lagu, muncul 

band pendatang baru yakni Efek Rumah Kaca yang beranggotakan 3 orang 

yakni, Cholil Machmud (Vocal/Gitar), Adrian Yunan Faisal (Bass/Vocal 

latar), Akbar Bagus Sudibyo (Drum/Vocal latar) dan berada dibawah 

naungan Indie label (non mainstream) yakni label lokal/perusahaan rekaman 

yang menaungi musisi dengan memberikan mereka kebebasan dalam 

berkarya tanpa harus mengikuti selera pasar (Idhar Rez,2008:26). Dengan 

mengusung genre musik pop dan berada dijalur Independen, Efek Rumah 

Kaca menarik perhatian para pengamat/kritikus musik, Media massa 

(elektronik/cetak), serta musisi-musisi baik Lokal maupun Nasional di awal 

kemunculan album perdananya yang berjudul “Self titled”. Ini dilihat dari 
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kualitas bermusik serta karya-karya yang mereka hasilkan. Dalam wawancara 

dengan rolling stone, Bens Leo mengatakan bahwa Efek Rumah Kaca 

mampu memberi warna baru di Blantika Musik Indonesia, meskipun 

musiknya tergolong pop, tapi Efek rumah kaca mempunyai ciri tersendiri 

dalam memainkan sound-sound (karakter suara) musik mereka. Berbeda 

dengan band mainstream (pasar/bisnis) kebanyakan. karya yang di ciptakan 

pun lebih beragam, baik mengenai sosial, politik ,budaya, lingkungan dan 

segala permasalahan disekeliling kita sebagai tema lirik lagu. Yang 

didalamnya kaya akan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada 

pendengarnya (Rolling Stone Edisi 47,2009). 

Beberapa lagu dalam album perdana mereka yang menarik perhatian 

banyak kalangan adalah“Cinta melulu”. Lagu ini merupakan sindiran 

terhadap keadaan Industri musik Indonesia yang hanya mementingkan pasar 

dan berakibat pada keseragaman musik dan tema lirik lagu yang diangkat 

yakni lagu cinta tentang perselingkuhan dan patah hati. Kemudian lagu 

berjudul “Di udara”, lagu yang bernuansa politik ini menceritakan tentang 

aktivis HAM munir dalam memperjuangkan HAM di Indonesia dan berakhir 

dengan tragis dipesawat yang kasusnya hingga kini belum jelas kepastiannya. 

Efek Rumah Kaca bahkan disebut-sebut sebagai band bernuansa Sosialis, 

Politis yang banyak memotret keadaan sosial dan keadaan politik di Negara 

kita. Ini menarik karena biasanya dalam skala band di Indonesia, untuk tema-

tema seperti itu kebanyakan disuarakan  oleh band atau musisi bergenre lain, 
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seperti rock, rock & roll, punk rock, Metal, grunge, blues, country, balada 

dan lain-lain (Hai edisi 21 januari, 2008).  

Efek Rumah Kaca menelurkan dua karya album musik, yang masing 

– masing bertitle self titled dan kamar gelap. Kamar gelap dirilis setahun 

setelah album pertama. 12 lagu dalam Album ini semakin bervariasi tema 

lirik lagu yang diangkat. Membuktikan bahwa Efek Rumah Kaca tidak hanya 

memanfaatkan keadaan, tapi mencoba jujur dalam berkarya dengan melihat 

apa yang ada disekeliling mereka untuk dijadikan karya lagu. Album “Kamar 

Gelap” merupakan objek dalam penelitian ini, guna meneliti pesan-pesan 

yang ingin disampaikan oleh Efek Rumah Kaca melalui album kamar gelap. 

melihat album tersebut memiliki tema dan lirik yang bervariasi.  

Dari uraian di atas dapat di jelaskan bahwa karya lagu dalam musik 

memiliki pesan-pesan yang mampu mempengaruhi khalayak pendengarnya. 

Entah itu positif atau buruk, semua tergantung kepada isi lirik yang ditulis 

oleh sang penciptanya dan pemahaman dari orang yang mendengarkan lagu 

tersebut. Para pelaku musik, baik musisi, label rekaman seharusnya tidak 

hanya mementingkan materi, tapi juga memikirkan dampak baik atau 

buruknya ketika membuat sebuah karya musik dan lagu. Seperti yang coba 

dilakukan oleh Efek Rumah Kaca band dengan  memberikan suatu karya 

yang tidak hanya mementingkan bisnis tapi bagaimana caranya karya 

tersebut dapat dinikmati dan memberikan pesan yang positif bagi 

pendengarnya. Ini telah dibuktikan melalui 2 karya album yang telah 

diciptakannya, meski hanya melalui jalur independent (non mainstream) 
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mereka mampu membuktikan bahwa dalam bermusik tidak harus mengikuti 

pasar dalam mengenalkan sebuah karya, karena mereka yakin pada dasarnya 

tidak semua masyarakat kita menutup diri terhadap sesuatu yang baru. 

Bahkan mereka yakin masyarakat kita terbuka dalam menerima segala jenis 

musik atau tema lagu, asalkan pelaku musik itu mau untuk mengenalkannya. 

Tidak harus selalu tentang cinta perselingkuhan dan patah hati (Rolling stone 

Edisi 47 ,2009). 

Dalam hal ini, musik berperan sebagai media komunikasi karena 

didalamnya terdapat pesan-pesan yang akan disampaikan melalui lirik lagu. 

Pesan merupakan komponen komunikasi. Keterkaitan musik dengan 

komunikasi adalah dalam musik terdapat unsur komunikasi massa. yang 

mana musik diposisikan sebagai bentuk media komunikasi massa dalam 

kategori media elektronik. Menurut Wilson (1989) komunikasi massa tidak 

lain adalah proses perbanyakan pesan dengan menggunakan saluran atau 

media pembagi yang dikenal sebagai media massa. Bentuk media massa itu 

sendiri dipilah menjadi dua, yakni media massa cetak dan media massa 

elektronik. Media massa cetak terdiri dari buku, surat kabar, dan majalah. 

Sedangkan media massa elektronik terdiri dari film, radio, televisi, dan 

rekaman musik (Winarni, 2003:24).  

Analisis isi tentang Lirik lagu sebenarnya pernah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti lain, yakni salah satunya yang dilakukan oleh Ratih Aulia 

dalam Analisis isi Lirik Lagu Karya Melly Goeslaw tahun 2008. Penelitian 

ini difokuskan pada makna yang terkandung pada lirik lagu. Kemudian 
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Beben Subandi pada tahun 2004 dengan judul penelitian analisis isi pesan 

moral pada album suara hati karya Iwan Fals. pada penelitiannya Beben 

Subandi selain mencari pesan moral juga mencari frekuensi kemunculan 

tema pada bait lirik. Sedangkan dalam penelitian analisis isi pesan moral 

pada album kamar gelap karya Efek rumah kaca ini, lebih menitik  beratkan 

pada kemunculan pesan moral dalam tema tiap bait lirik. Berdasar latar 

belakang peneliti bermaksud menganalisa lirik lagu pada album kamar gelap 

karya Efek rumah kaca band dilihat dari segi Ilmu komunikasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan 

dibahas adalah Seberapa besar frekuensi kemunculan Kategori-kategori 

Pesan Moral pada lirik lagu dalam album kamar gelap karya Efek Rumah 

Kaca Band ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat frekuensi 

kemunculan pesan-pesan moral pada lagu dalam album kamar gelap karya 

Efek rumah kaca band,serta mengetahui tema apa saja yang diangkat menjadi 

sebuah lagu. 
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D. Kegunaan Penelitian 

D.1. Kegunaan Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang 

fungsi media massa yang dalam hal ini adalah musik. Serta dapat 

memberikan masukan bagi penikmat musik serta musisi dalam memahami 

dan membuat karya lagu yang kaya akan pesan-pesan moral didalamnya 

sehingga tidak hanya menghibur melainkan juga dapat mendidik 

pendengarnya. 

D.2. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan 

keilmuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis, 

khususnya pada konsentrasi Audio Visual tentang penggunaan media massa 

musik sebagai media penyampaian pesan. karena dalam musik juga 

terkandung pesan-pesan yang bertautan dengan nilai budaya dalam 

masyarakat, juga dapat menambah wawasan kajian tentang frekuensi 

kemunculan unsur-unsur atau bentuk pesan-pesan moral dalam album musik. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Komunikasi  

Istilah komunikasi yang dalam bahasa inggris communication berasal 

dari bahasa latin  yaitu communicatio, dan bersumber dari kata communis 

yang berarti sama. Sama disni adalah sama makna. Menurut laswell, bahwa 

cara yang baik untuk menjelaskan proses komunikasi ialah menjawab 
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pertanyaan sebagai berikut: Who Says What In Which Channel To Whom 

With What Effect (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa 

Dengan Efek Apa) jawaban bagi pertanyaan paradigmatik lasswell itu 

merupakan unsur-unsur proses komunikasi yaitu Komunikator, Pesan, 

Media, Komunikan/Penerima, Efek  (Effendy, 2003:253).  

Adapun fungsi komunikasi menurut Lasswell adalah sebagai berikut 

(Effendy,2003:253-254) : 

a. The surveillance of the invironment (pengamatan lingkungan) 

b. The correlation of the parts of society in responding to the 

environment (korelasi kelompok-kelompok dalam masyarakat ketika 

menanggapi lingkungan) 

c. The transmission of the social heritage from one generation to the 

next (transmisi warisan sosial dari generasi yang satu ke generasi 

yang lain). 

Surveillance menurut Lasswell adalah kegiatan mengumpulkan dan 

menyebarkan informasi mengenai peristiwa-peristiwa dalam suatu 

lingkungan. Correlation adalah interpretasi terhadap informasi mengenai 

peristiwa yang terjadi dilingkungan. Sedangkan kegiatan transmission of 

culture di fokuskan pada kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai, 

norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain atau dari anggota 

suatu kelompok kepada pendatang baru, ini sama dengan kegiatan 

pendidikan (Effendy, 2003:254). 
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Proses komunikasi di tinjau dari dua perspektif,yaitu proses 

komunikasi dalam perspektif psikologis dan proses komunikasi dalam 

perspektif mekanistis (Effendy,2003:31-38). 

 

a. Proses komunikasi dalam perspektif psikologis  

Proses ini terjadi pada diri komunikator kepada komunikan. ketika 

seorang komunikator berniat akan menyampaikan suatu pesan kepada 

komunikan. maka dalam dirinya terjadi suatu proses, pesan terdiri dari dua 

aspek yakni isi pesan dan lambing isi pesan umumnya adalah pikiran, 

sedangkan lambang umumnya adalah bahasa.Walter Lippman menyebut isi 

pesat itu “picture in our head”. Sedangkan Walter Hagemann menamakan 

“das Bewustseininhalte”. Proses “mengemas” atau “membungkus” pikiran 

dengan bahasa yang dilakukan komunikator itu dalam bahasa komunikasi 

dinamakan encoding. Hasil encoding berupa pesan itu kemudian ia 

tranmisikan  atau operkan  atau kirimkan  kepada komunikan.  

b. Proses Komunikasi dalam Perspektif Mekanistis 

Proses ini berlangsung berlangsung ketika komunikator mengoperkan 

atau “melemparkan” dengan bibir kalau lisan atau tangan jika tulisan 

pesannya sampai ditangkap oleh komunikan. penangkapan pesan dari 

komunikator oleh komunikan itu dapat dilakukan dengan indera telinga atau 

indera mata atau indera-indera lainnya. Proses komunikasi dalam perspektif 

ini kompleks atau rumit bergantung pada situasi ketika komunikasi itu 

berlangsung.  
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 Perspektif mekanistis dapat diklasifikasikan menjadi proses 

komunikasi secara primer dan secara sekunder, yaitu proses komunikasi 

secara primer dan proses komunikasi secara sekunder : 

a. Proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer 

adalah proses komunikasi proses penyampaian pikiran atau perasaan 

seseorang (pesan) kepada orang lain dengan menggunakan lambang 

sebagai media. Media primer dalam komunikasi adalah bahasa dan 

isyarat yang secara langsung mampu menerjemahkan atau mewakili 

pikiran atau maksud komunikator kepada komunikan, baik berupa opini, 

ide atau informasi. Selain itu proses komunikasi secara primer 

berlangsung secara tatap muka. 

b. Proses komunikasi secara sekunder,  proses komunikasi secara sekunder 

adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah 

menggunakan bahasa sebagai media pertama. Penggunaan media kedua 

dalam proses komunikasi sekunder karena komunikan sebagai sasarannya 

berada pada tempat yang jauh atau yang jumlahnya banyak. Surat, 

telepon, televisi dan lain sebagainya adalah media kedua yang sering 

digunakan dalam komunikasi, disebut sebagai media kedua karena media 

tersebut digunakan untuk menyambung atau menyebarkan pesan yang 

menggunakan bahasa. 

Dalam pengertian kalangan masyarakat umum, yang dimaksud media 

komunikasi dalam komunikasi adalah media kedua sebagaimana disebutkan 
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diatas. Sedikit sekali orang menganggap bahasa sebagai media komunikasi, 

hal ini disebabkan karena bahasa sebagai totalitas pesan yang tampak tidak 

dapat dipisahkan. Tidak seperti media dalam bentuk surat, telepon, televisi 

dan sebagainya yang tidak selalu dipergunakan. 

Dominannya bahasa sebagai media komunikasi di tunjukkan dalam 

sebuah pandangan, bahwa seolah-olah orang tidak mungkin berkomunikasi 

tanpa bahasa, tetapi orang mungkin dapat berkomunikasi tanpa surat, telepon 

atau televisi dan sebagainya. Pentingnya peranan media, yakni media 

sekunder dalam proses komunikasi dikarenakan oleh efisiensinya dalam 

mencapai komunikan dan pesan yang disampaikan bersifat informatif. 

Jika merujuk pada pengertian proses komunikasi secara primer dan 

sekunder, dapat di ambil kesimpulan bahwa penekanan pada kedua tahap 

proses tersebut terletak pada peranan media komunikasi yang digunakan dan 

efisiensinya yang dipengaruhi oleh sifat pesan. 

      E.2. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media 

massa, baik cetak maupun elektronik, yang dikelola oleh suatu lembaga atau 

orang yang dilembagakan, yang ditujukan pada sejumlah besar orang yang 

tersebar dibanyak tempat, anonim dan heterogen. Pesannya bersifat umum, 

disampaikan secara cepat, serentak dan sekilas (khususnya media elektronik) 

(Winarni,2003:43). Menurut Wilson (1989) komunikasi massa tidak lain 

adalah proses perbanyakan pesan dengan menggunakan saluran atau media 

pembagi yang dikenal sebagai media massa. Bentuk media massa itu sendiri 
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dipilah menjadi dua, yakni media massa cetak dan media massa elektronik. 

Media massa cetak terdiri dari buku, surat kabar, dan majalah. Sedangkan 

media massa elektronik terdiri dari film, radio, televisi, dan rekaman musik 

(Winarni, 2003:24). 

Charles Wright (1959) mengidentifikasi beberapa karakteristik 

komunikasi massa sebagai berikut: 

1. Komunikasi massa itu ditujukan kepada audience yang relative besar atau 

luas, bersifat heterogen dan anonim. Kegiatannya dilakukan secara cepat 

dalam waktu-waktu tertentu. 

2. Pesan-pesan disiarkan secara umum (Publicity), sering tertentukan 

waktunya untuk mencapai sebagian besar audience secara simultan atau 

serentak. 

3. Komunikator dikerjakan oleh suatu bentuk organisasi yang menggunakan 

pembiayaan sangat besar atau banyak. 

Komunikator juga sering disebut sebagai sumber, meskipun dapat 

dikatakan tunggal, tetapi terdiri atas banyak orang. Kegiatan atau pekerjaan 

para komunikator ini adalah melalui suatu organisasi komunikasi yang rumit 

dengan suatu tingkat kemahalan tertentu.melakukan kegiatan komunikasi 

massa jauh lebih sukar daripada komunikasi antar personal. Sebabnya adalah 

komunikator itu harus menyampaikan pesan kepada banyak komunikan yang 

masing-masingnya berbeda pribadi, pada saat yang sama. (Pratikto, 1987:74). 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa disampaikan melalui media 

massa yang ditujukan kepada audience yang luas. Media massa disini adalah 
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dalam pengertian bukan alat atau instrument itu sendiri, melainkan 

bagaimana jalan atau cara memakainya atau menggunakannya. Hal inilah 

yang membedakan suatu media itu apakah merupakan media massa atau 

media terbatas, dalam arti hanya ditujukan kepada suatu publik atau suatu 

jumlah orang tertentu saja. Untuk mengkualifikasi bahwa suatu media adalah 

suatu media massa, tidaklah harus mempunyai syarat dapat menyampaikan 

suatu komunikasi yang menimbulkan hubungan yang bersifat impersonal, 

tetapi juga kegiatan komunikasi dari sumber tunggal di tujukan kepada suatu 

jumlah besar (Pratikto, 1987:74-75). 

Berkembangnya teknologi menjadikan komunikasi massa kearah 

yang lebih modern. Yang dimaksudkan modern adalah komunikasi massa 

melalui media massa modern, meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi 

yang luas, siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umu, dan film 

yang dipertunjukkan digedung-gedung bioskop (Onong,1993:79).  

Menurut De Vito (1978), komunikasi selalu mengambil tempatnya 

dalam suatu konteks. Konteks atau situasi ini dimaksudkan sebagai faktor-

faktor diluar orang yang berkomunikasi,terdiri (Winarni,2003:21-22): 

a. Aspek yang bersifat fisik. Mengacu pada lingkungan fisik yang 

mempengaruhi setiap proses komunikasi. Komunikasi dilakukan dalam 

suatu lingkungan yang memiliki karena tidak hanya fisik bangunan tetapi 

dalam suasana kebatinan, kejiwaan tertentu. 
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b. Aspek psikologis. Mengacu pada aspek – aspek psikologi seperti drive, 

need, motivasi, sikap, kecendrungan, prasangka, dan emosi para peserta 

komunikasi. 

c. Aspek sosial. Adalah komunikasi yang berada dalam situasi,status dan 

peran yang dimiliki para peserta komunikasi ketika berkomunikasi. 

d. Aspek waktu dan temporal. Mengacu pada kapan berkomunikasi yang 

meliputi hari apa, jam berapa, pagi, siang sore, atau malam. 

Secara singkat sebuah konteks mempunyai latar belakang yang unik 

dalam peristiwa dan proses pembentukkannya. Menurut Mortensen (1976), 

komunikasi itu tidak pernah berada dalam suatu tempat yang kosong, ia tidak 

murni dalam prosesnya. Komunikasi selalu mengambil tempat dalam suatu 

konteks, sifat ini mempengaruhi atau mengakibatkan bentuk transisi yang 

kita ambil. 

      E.3. Ciri-Ciri Komunikasi Massa 

a. Komunikasi massa yang berlangsung satu arah 

Bahwa tidak terdapat arus balik dari komunikan kepada komunikator. 

Misalnya seorang wartawan sebagai komunikator tidak mengetahui 

tanggapan para pembacanya terhadap pesan atau berita yang disiarkan. Dan 

kalaupun terjadi arus balik seperti itu, maka terjadinya sangat jarang sekali. 

b. Komunikator pada komunikasi massa melembaga 

 Media massa sebagai saluran komunikasi merupakan lembaga, yakni 

satu institusi atau organisasi. Komunikator pada komunikasi massa misalnya 

wartawan surat kabar atau penyiar televisi, karena media yang digunakan 
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adalah suatu lembaga, maka dalam menyebarluaskan pesan komunikasinya, 

ia bertindak atas nama lembaga yang sejalan dengan kebijakan (policy) surat 

kabar dan televisi yang diwakilinya. 

c. Pesan pada komunikasi bersifat umum 

Pesan yang disampaikan melalui media massa bersifat umum karena 

ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Jadi, tidak 

ditujukan kepada perorangan/kelompok orang tertentu. Kerna media massa 

tidak akan menyiarkan suatu pesan yang tidak menyangkut kepentingan 

umum. 

d. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan 

Ciri lain dari media massa adalah kemampuannya untuk 

menimbulkan keserempakan (simultaneity) pada khalayak dalam menerima 

pesan-pesan yang disebarkan. Hal inilah yang merupakan ciri yang paling 

hakiki disbanding media komunikasi lainnya. 

      E.4.  Definisi Metode Analisis Isi 

Barelson mendefinisikan analisis sebagai teknik penelitian yang 

objektif, sistematis dan menggambarkan secara kuantitatif mengenai isi 

media komunikasi yang bersifat manifest. Menurut Cartwright, analisis isi 

merupakan metode penggambaran secara objektif, sistematis dengan 

menggunakan teknik kuantitatif dari setiap perilaku simbolis. Menurut Smith, 

analisis isi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan dari tubuh materi (teks) (biasanya verbal) secara 
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sistematis dan objektif dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu dari 

suatu materi (Nanang, 2010:76).  

Tahapan dalam analisis isi adalah: 

1. Merumuskan masalah penelitian 

2. Melakukan studi pustaka 

3. Menentukan unit analisis 

4. Menentukan sampel 

5. Menentukan variable 

6. Membuat kategorisasi dan pedoman pengkodingan 

7. Melakukan koding data (data coding) 

8. Mengolah data 

9. Menyajikan data dan memberi interpretasi 

10. Menyusun laporan hasil penelitian 

Tujuan Analisis isi, yaitu: 

1. Mengurai isi Komunikasi 

2. Hipotesis Uji Atas Karakteristik Pesan 

3. Pembandingan Isi Media dengan “Dunia Real” 

4. Menduga Kesan Kelompok Khusus dalam Masyarakat 

5. Sebagai Langkah Awal Bagi Studi Tentang Efek Media 

Jantung dari analisis isi adalah sistem kategorisasi yang digunakan 

untuk mengklasifikasikan isi media. 
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Cara pengkategorisasian hendaknya mencerminkan 3 hal, yaitu: 

1. Mutually Exslusive 

Apabila unit analisis dapat diletakkan kedalam satu dan hanya satu 

kategori manakala peneliti menemukan suatu unit tertentu secara 

bersambung menempati dua kategori berbeda, maka peneliti harus 

merevisinya. 

2. Exhaustivity (perangkat penajaman)  

Untuk mendukung ekslusivitas, maka kategori analisis isi harus 

dilengkapi dengan perangkat penajaman (exhaustivity), yaitu suatu sel 

(slot) yang disertakan dalam dalam draft kategori sebagai tempat bagi 

setiap unit analisis yang tidak bisa terkelompokkan pada kategori 

(predefined category). Dengan adanya sel ini, kategori unit analisis akan 

menjadi tajam (clearly). 

3. Reliable 

Sistem kategorisasi harus reliable, yaitu yaitu peneliti yang lain 

mengakui tingkat representatifitas dan ketepatan kategori untuk masing-

masing unit analisis, ketepatan dalam pendefinisisan kategori secara 

umum meningkatkan reliabilitas. Untuk itu melakukan pretes terhadap 

sistem kategorisasi  untuk mengukur tingkat reliabilitas sangat 

dianjurkan. Reliabilitas merupakan titik rawan dalam analisis isi. 

      E.5. Musik sebagai Bentuk media komunikasi massa. 

Perkembangan teknologi komunikasi massa ini sangat menarik karena 

masa-masa itu juga ditentukannya beberapa beberapa penunjang dan 



22 

 

menyebarluaskan pesan secara efektif dan efisien didaratan Eropa menurut 

Wilson (1989) komunikasi massa tidak adalah proses perbanyakan pesan 

dengan menggunakan saluran saluran atau media pembagi yang dikenal 

sebagai media massa. Bentuk - bentuk media massa dapat dipilah menjadi, 

yakni media massa cetak dan media massa elektronik. Media  massa cetak 

terdiri dari  media massa cetak terdiri dari buku, surat kabar, dan majalah. 

Sedangkan media massa elektronik terdiri dari film, radio televisi, dan 

rekaman musik (Winarni,2003:24). 

Menurut lacy, Musik ialah salah satu bentuk komunikasi massa yang 

kehadirannya mempengaruhi pendengarnya. Musik merupakan salah satu 

media penyampaian pesan yang didalamnya tidak hanya menghibur, namun 

juga memberi pengetahuan. Karakteristik musik sebagai media massa 

mempunyai pengaruh/peranan yang besar terhadap kehidupan manusia. hal 

ini dikarenakan dalam musik terdapat  sebuah ungkapan pemikiran atau 

gagasan manusia yang diungkapkan melalui lirik lagu yang didalamnya 

mengandung pesan-pesan yang ingin disampaikan penciptanya 

(http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit.x=18&submit.y=16&submit=pr

ev&page=7&qual=high&submitval=prev&fname=/jiunkpe/s1/ikom/2009/jiu

nkpe-ns-s1-2009-51404001-11714-buaya_darat-chapter1.pdf). 

Kategori pesan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Isi pesan dan 

lambang. Isi pesan umumnya adalah pikiran dan lambang umumnya adalah 

bahasa. Bahasa musik adalah kombinasi bahasa tulisan dan bahasa suara. 

Musisi menawarkan sebuah solusi atau pesan dengan harapan dapat diterima 
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dengan baik oleh pendengar musik tersebut. Melalui pengalaman dan 

pengetahuan yang dimilikinya, penikmat musik berperan aktif secara sadar 

maupun tidak sadar untuk memahami sebuah musik yang mereka dengarkan. 

Sebagai media komunikasi massa, ada sesuatu yang ingin 

disampaikan melalui musik. Cara penyampaiannya melalui tema yang 

diangkat dan dibahasakan menjadi sebuah lirik lagu. Pesan yang disampaikan 

pun bisa tertuju ke banyak khalayak yang mana salah satu satu ciri dari media 

massa adalah kemampuannya untuk menimbulkan keserempakan pada 

khalayak dalam menerima pesan. 

Musik merupakan sekumpulan nada yang menjadi kesatuan bunyi-

bunyian teratur. Dan bunyi atau suara yang dihasilkan merupakan unsur isi 

pesan dalam artian komunikasi. Sedangkan audio merupakan bentuk 

gabungan dari pendengaran dan suara. Audio juga berarti mendengarkan. 

Melalui musik komunikasi dapat dilakukan dengan memadukan cerita-cerita 

yang terangkai menjadi lirik lagu. Kemudian direkam kedalam sebuah kaset 

atau compact disk (piringan kompak) dan di teruskan dengan alat untuk 

memutarnya seperti tape, CD Player dan lain sebagainya. 

Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa media massa itu 

bukanlah instrumennya itu sendiri, tetapi jalan atau cara yang bagaimana 

mempergunakan media itu. Suatu media baru dapat dikualifikasikan sebagai 

media massa apabila ia tidak hanya mempunyai kemampuan untuk dapat 

menyalurkan suatu komunikasi yang dapat membuat hubungan yang 

impersonal antara komunikator dengan komunikan atau audience-nya. Tetapi 
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juga dapat dipergunakan untuk berkomunikasi dari suatu sumber tunggal 

kepada sejumlah orang atau audience luas. Karena itu televisi yang 

dipergunakan untuk memutar video kaset bukanlah media massa. Juga film 

yang diputar ditengah keluarga dirumah ,juga bukan suatu media komunikasi 

massa. Begitu pula radio yang dipergunakan kalangan terbatas seperti radio 

antar penduduk (CB) atau dipergunakan untuk memperdengarkan musik dari 

kaset, juga bukanlah suatu media massa (Pratikto,1987:76). 

Suara atau audio merupakan unsur isi pesan dalam artian komunikasi, 

isi pesan yang disampaikan melalui suara ini harus semaksimal mungkin 

dengan meniadakan unsur hambatan, dengan tujuan agar isi pesan yang 

disampaikan komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan 

sehingga dapat tercipta komunikasi yang serasi (J.B Wahyudi, 1986:113).  

Berdasarkan pengertian di atas bahwa komunikasi melalui media 

massa sifatnya umum dan di tujukan pada umum, maka musik serta lagu 

yang dimainkan dan di nyanyikan oleh Efek rumah kaca band dalam karya 

album kamar gelap ini, termasuk dalam kategori komunikasi melalui media 

massa,  karena pesan-pesan yang disampaikan bersifat umum dan juga bisa 

menimbulkan keserempakan dalam menerima pesan dari komunikator.  

      E.6. Jenis-Jenis Musik 

Musik, memiliki beberapa genre atau jenis, berikut jenis musik 

beserta definisinya, antara lain (/http://id.wikipedia.org/wiki/musik):  
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1. Musik Klasik 

Merupakan istilah luas yang biasanya mengacu pada musik yang 

dibuat atau berakar dari tradisi kesenian barat, musik kristiani, dan musik 

orchestra,mencakup periode dari sekitar abad ke-9 hingga abad ke-21. Musik 

Klasik Eropa dibedakan dari bentuk music non eropa dan musik popular 

terutama oleh system nitasi musiknya yang sudah digunakan sejak sekitar 

abad ke-16. Notasi musik barat digunakan oleh komponis untuk memberi 

petunjuk kepada pembawa music mengenai tinggi nada, kecepatan, metrum, 

ritme individual, dan pembawaan tepat suatu karya musik. Hal ini membatasi 

adanya praktek-praktek improvisasi dan ornamentasi ad libitum yang sering 

didengar pada music non Eropa maupun musik popular. 

2. Musik Tradisional (Rakyat) 

Musik yang hidup secara turun menurun, dipertahankan sebagai 

sarana hiburan. Tiga komponen yang saling mempengaruhi di antaranya 

seniman, music itu sendiri dan masyarakat penikmatnya. Fungsinya untuk 

mempersatukan persepsi antara pemikiran seniman dan masyrakat tentang 

usaha bersama dalam mengambangkan dan melestarikan seni musik 

tradisional. 

3. Musik Blues 

Blues adalah nama yang diberikan untuk kedua bentuk musik dan 

genre musik yang diciptakan terutama dalam Afrika-Amerika masyrakat di 

Deep South Amerika serikat pada akhir abad ke-19 dari spritiuil,;ahu kerja, 

hollers lapangan,teriakan, dan narasi sederhana berirama balada. Istilah blues 
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mengacu pada “Bules Devil” yang berarti melankolis dan kesedihan, 

penggunaan awal istilah ini ditemukan pada George colman’s satu babak 

sandiwara Blues Devil (1978). Istilah "blues" mengacu pada "Blues Devil", 

yang berarti melankolis dan kesedihan, penggunaan awal istilah dalam 

pengertian ini ditemukan pada George Colman s 'satu babak sandiwara Blue 

Devils (1798).  

4. Musik Jazz 

Jazz adalah aliran musik yang berasal dari amerika serikat pada awal 

abad ke-20 dengan akar musik dari musik Afrika dan Eropa, alat musik ini 

lebih sering menggunakan gitar, trombone, piano, terompet, dan saksofon. 

Elemen terpentingnya adalah blue notes, improvisasi, polyrhythms, 

sinkopasi, dan shuffle note. 

5. Music rock 

Musik rock adlah musik yang mempunyai bunyi khas dari gitar listrik 

atau gitar akustik. Dan penggunaan back beat yang sangat kentara pada 

rhytm section dengan gitar bass dan drum dan kibor seperti organ, piano dan 

synthesizer. Dalam bentuknya murninya, music rock mempunyai tiga chords, 

back beat yang konsisten, mencolok dan melodi yang menarik. Music rock 

memiliki subgenre yang terdiri dari, folk rock, buess rock, soft rock, glam 

rock, heavy metal, hard rock, progressive rock, punk rock, grunge, nu metal 

dan masih banyak lagi. 
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6. Musik pop/populer 

Musik yang didengar luas oleh pendengarnya, bersifat komersial dan 

memiliki sound-sound soft dan nada-nada kebanyakan mudah di ikuti. Musik 

populer pertama kali berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1920 di 

mana rekaman pertama kali dibuat berdasarkan penemuan Thomas Edison. 

7. R&B (R and B) 

Singkatan dari rhythm dan blues merupakan genre music popular 

yang menggabungkan jazz, gospel, dan blues. Pertama kali diperkenalkan 

oleh pemusik Afrika-Amerika. Isitilah ini berawal dari istilah pemasaran 

dalam music di Amerika serikat pada tahun 1947 oleh Jerry Wexler yang 

bekerja pada majalah Billboard 

      E.7. Lirik Lagu 

Menurut Dieter mack dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Musik”, 

Syair atau Lirik lagu merupakan cerita yang disampaikan orang untuk 

mengutarakan pendapat dengan menggunakan alat-alat musik. Lirik lagu 

adalah rangkaian kata-kata yang membentuk kalimat demi kalimat dan 

diciptakan berdasarkan ide dari yang menciptakannya baik tentang 

pengalaman hidup, cinta, realita  kehidupan (sosial,politik,budaya,religi,alam 

semesta) dan lain sebagainya yang ada disekeliling kita.  Lirik lagu dirangkai 

sedemikian rupa hingga menjadi lagu yang berirama, kalimat yang telah 

terangkai tersebut akan tersusun dalam bait demi bait di setiap lagunya 

(http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit.x=18&submit.y=16&submit=pre
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v&page=7&qual=high&submitval=prev&fname=/jiunkpe/s1/ikom/2009/jiun

kpe-ns-s1-2009-51404001-11714-buaya_darat-chapter1.pdf). 

Lirik yang baik adalah lirik yang mampu menginspirasi seseorang. 

Lirik yang berkualitas tidak harus puitis, lirik dikatakan berkualitas jika lirik 

tersebut mengandung makna yang kuat. Kalimat-kalimat yang menyusun 

sebuah lagu menentukan berkesan atau tidaknya lagu tersebut ditelinga 

pendengar. Inilah yang menjadikan pentingnya kekuatan sebuah lirik, karena 

secara tidak langsung lirik mempengaruhi pendengarnya.  

Didalam lirik terkandung pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh 

sang pencipta lagu, meskipun terkadang sebuah lirik menggunakan bahasa-

bahasa kiasan yang sulit untuk dimengerti. Akan tetapi, justru dengan 

demikian akan menjadikan proses belajar bagi penikmat musik dalam 

memahami sebuah karya musik dan lagu, sehingga mereka tidak hanya 

mendengarkan musiknya saja melainkan juga memahami isi pesan dalam 

lagu tersebut. ini merupakan proses mereka dalam memilah baik atau 

buruknya sebuah pesan dalam lirik lagu. Dalam hal ini lirik dapat diartikan 

sebagai Teks. menurut Barthes, teks merupakan radikalisasi terhadap symbol 

(karya yang mengejar,menjiwai, dan meraih hakikat simbolik secara integral. 

Teks distruktur tanpa memiliki pusat, tanpa tutupan pembatas. Inilah yang 

membuat seorang penulis teks dapat menuliskan apa yang dirasakannya tanpa 

batasan penggunaan bahasa (Barthes,1990:163). 

Interpretasi seorang penulis lirik ke dalam tulisan kadang menjadikan 

suatu hal yang beresiko. Seperti yang pernah dilakukan oleh band-band metal 
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seperti salah satunya Judas Priest, Tahun 1985, dua orang fans, Raymond 

Belknap dan James Vance memutuskan mengakhiri hidup mereka setelah 

mendengarkan lirik lagu "Better by you, better be me" dari album Stained 

Class. Terkadang lirik yang disampaikan penulis diinterpretasikan berbeda 

oleh pendengarnya, karena dilihat dari sudut pandang yang berbeda (Rolling 

stone edisi 47 2009, artikel Prosa lirik inspirasi).  

Dari sini kita dapat mengambil garis besar, bahwa yang dibutuhkan 

dalam sebuah karya musik dan lagu, tidak hanya hiburan dan nilai jual saja. 

tapi bagaimana sebuah karya dapat mengandung pesan-pesan yang dapat 

dimaknai  oleh penikmatnya dan mampu mengubah ke arah yang lebih baik 

dari sebelumnya. Seperti yang dijelaskan plato, Sebagai media pendidikan 

musik harus dijauhkan lagu-lagu yang melemahkan jiwa serta mudah 

menimbulkan hasrat nafsu buruk.  

(http://www.tribunnews.com/2010/11/22/pentingnya-musik-bagi-kehidupan). 

      E.8. Pesan 

Pesan atau message merupakan lambang bermakna (meaning full 

symbol), yakni lambang yang membawakan pikiran atau persaan 

komunikator. Pesan atau message itu sendiri terdiri dari dua aspek, yakni isi 

atau isi pesan ( the content of message) dan lambang (symbol). Dalam media 

massa, pesan yang disampaikan bersifat umum, karena memang untuk 

kepentingan umum. Penataan pesan bergantung pada sifat media yang 

berbeda satu sama lainnya (Effendy,2003:312). Pesan merupakan salah satu 

unsur kegiatan komunikasi. Dimana dalam proses penyampaian cara atau 
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tekhnik penyampaian pesan merupakan salah satu indikator keberhasilan 

komunikasi. 

Sedangkan pesan itu sendiri dapat diartikan sebagai perintah , 

nasehat, atau permintaan dan amanat yang disampaikan melalui orang lain. 

Pesan tidak lepas dari komunikasi massa yang bersifat umum (public). 

Karena pesan tersebut ditujukan kepada umum dan untuk kepentingan 

umum.  

Pesan merupakan  suatu komponen dalam mode mekanistis 

komunikasi manusia. Konsep pesan tentu penting bagi Perpektif mekanistis. 

Tinjauan tradisional terhadap proses komunikasi manusia itu sendiri 

merupakan campuran dari proses komunikasi perspektif mekanistis dan 

perspektif psikologis, maka pesan merupakan konsep penting yang 

digunakan dalam banyak teoritis, praktis, dan empiris tentang komunikasi 

manusia. 

1. Pesan sabagai isyarat yang disampaikan 

Pesan merupakan seperangkat isyarat (signalitis fisik). Jika prosesnya 

dalam bentuk energi fisik antara sumber dan penerima, pesan tersebut 

disampaikan melalui sebuah isyarat fisik manusia. Colin cherry membedakan 

antara konsep pesan dan isyarat atau dasar dimana pada saluran itu dan 

sebagai akibatnya, pada bentuk dimana isyarat pesan itu tampak. Menurut 

chery, pesan dalam bentuk fisik yang sebenarnya disampaikan melalui ruang 

(misalnya, gelombang suara, impuls elektrik pada kawat telepon, isyarat 
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televisi, radio pada atmosfir) lebih cocok untuk dinamakan suatu signal 

karena signal itu disandi/dial sandi, maka bentuknya menjadi pesan. 

2. Pesan sebagai bentuk struktural 

Miller mendefinisikan pesan dari sudut tinjauan orang yang mengalih 

sandi-penerima/ analis komunikasi sebagai orang ketiga. Ia menggunakan 

struktur suatu pesan untuk membedakan komposisinya kedalam “tiga buah 

factor yang principal”: stimuli verbal (kata-kata/lambang-lambang 

linguistic), stimuli fisik (muka/wajah), dan stimuli vocal (kecepatan 

berbicara, kerasnya suara, infleksi, penekanan, aksen berbicara dan dalam 

interaksi tatap muka). Dalam komunikasi secara formal, Bentuk structural 

pesan tersebut telah terlalu banyak dititik beratkan dalam 

pengajaran/pendidikan. Pendapat Miller hanya jelas apabila orang 

menganggap pesan sebagai proses penyandian stimuli verbal, fisik dan vocal 

pesan sebagai bentuk yang terstruktur. 

Dalam Kritik Tekstual dari pesan-pesan retorika, sangat menonjolkan 

bentuk structural pesannya. Pemberian penekanan pada bentuk struktur 

pesan, akan menyebar secara luas, baik dalam pengajaran maupun dalam 

penelitian komunikasi manusia. 

3. Pesan sebagai pengaruh sosial  

Pesan sebagai pengaruh sosial, baik secara langsung maupun tidak, 

merupakan suatu fenomena yang telah diterima secara luas dikalangan para 

anggota masyarakat ilmiah komunikasi manusia. pesan sebagai structural 

merupakan tinjauan dari komunikasi sebagai alat pengaruh sosial. Menurut 
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seorang pakar komunikasi steve king, pesan merupakan bentuk yang disandi, 

yang secara tersurat didalamnya memiliki pengaruh yang berhubungan 

dengan kebutuhan”. Menurut pandangannya, komunikasi sebenarnya secara 

mutlak dan inheren mempunyai pengaruh sosial, tidak mesti harus bersifat 

memanipulatif atau disengaja, namun begitu bersifat berpengaruh. 

Pendapat king berbeda dengan berlo yang mengatakan, bahwa tujuan 

kita dalam komunikasi adalah untuk menjadi perilaku yang mampu 

mempengaruhi orang lain, Lingkungan fisik kita, dan kita sendiri, kita 

berkomunikasi untuk mempengaruhi, dan untuk menimbulkan efek dengan 

maksud tertentu”. King dan berlo sependapat pada fundamental bahwa 

komunikasi itu berpengaruh karena pesan memang benar mempunyai efek 

yang tinggi. 

4. Pesan sebagai penafsiran 

Pandangan tentang pesan sebagai penafsiran lambang/ stimuli dapat 

ditinjau dari . Perspektif psikologi komunikasi manusia. Konseptualisasi 

pesan sebagai suatu penafsiran benar-benar tergantung pada penjelasan 

psikologis tentang komunikasi manusia. Konseptualisasi itu sangat 

berorientasi pada penerima dalam arti bahwa ia menempatkan pesan itu 

dalam diri individu atau orang yang menangkap dan menerima stimuli.  

Menurut Clevenger dan Matthews, pesan merupakan peristiwa 

simbolis yang menyatakan suatu penafsiran tentang kejadian fisik”, baik oleh 

sumber atau penerima. Proses penafsiran tersebut akan memberikan nilai 

pesan stimuli.   
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5. Pesan sebagai refleksi diri 

Berlo Mengatakan bahwa pesan merupakan peristiwa prilaku yang 

berhubungan dengan keadaan internal seseorang. Pesan dalam keadaan 

internal yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan maksud dan tujuan 

tertentu (intens). 

Komunikasi non verbal merupakan indikasi yang langsung dari sikap 

dan emosi maupun perasaan dan suasana emosional (mood), disampaikan 

oleh Clevenger dan Matthews. Ia juga menyatakan bahwa pesan itu 

mencerminkan maksud atau sikap/perasaan (bahwa prilaku tersebut konsisten 

dengan keadaan internal), namun asumsi pesan behavioral sedikit banyak 

dihubungkan pada satu atau lebih keadaan internal, dan hubungan itu 

merupakan bidang penting bagi penelitian komunikasi. 

6. Pesan sebagai kebersamaan (commonality) 

Pesan dapat dipandang sebagai hubungan yang mengikat orang-orang 

menjadi satu dalam situasi komunikatif. Kebersamaan merupakan suatu 

prinsip komunikasi manusia yang terlalu tersebar luas untuk tidak 

diakomodasikan dalam setiap/semua perspektif komunikasi manusia. Kibler 

dan beaker mengungkapkan keyakinan pada konseptualitasasi pesan secara 

langsung relevan dengan implikasi “kebersamaan” (commonality) yang 

terkandung dalam komunikasi manusia. 

      E.9. Moral  

Moral berasal dari bahasa latin yakni ”mores” kata jamak dari “mos” 

yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral 
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diartikan dengan susila. Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang 

umum tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. 

Moral adalah keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan 

buruk (Bartens,2002:7). Moral juga berperan sebagai pengatur dan petunjuk 

bagi manusia dalam berprilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia 

yang baik dan dapat menghindari prilaku yang buruk. 

Moral adalah Sistem nilai (sesuatu yang dijunjung tinggi) yang 

berupa ajaran (agama) dan paham (ideologi) sebagai pedoman untuk bersikap 

dan bertindak baik yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. 

Tujuan moral adalah mengarahkan sikap dan perilaku manusia agar menjadi 

baik sesuai dengan ajaran dan paham yang dianutnya. Manfaat moral adalah 

menjadi pedoman  untuk bersikap dan bertindak atau berperilaku dalam 

interaksi sosial yang dinilai baik atau buruk. Tanpa memiliki moral, 

seseorang akan bertindak menyimpang dari norma dan nilai sosial dimana 

mereka hidup dan mencari penghidupan (Darsono, 2010:247). 

Zaman yang modern adalah zaman yang ditandai dengan semakin 

banyaknya perubahan dalam banyak bidang dalam masyarakat. Perubahan itu 

membawa kemajuan maupun kegelisahan pada banyak orang. Yang paling 

mencolok adalah bahwa komunikasi dan informasi antar daerah dan antar 

bangsa berkembang begitu pesat. Salah satu hal yang menggelisahkan adalah 

masalah moral. Perubahan yang pesat di banyak bidang menimbulkan banyak 

pertanyaan sekitar moral. Banyak orang merasa tidak punya pegangan lagi 

tentang norma kebaikan, terutama di bidangbidang yang dilanda perubahan 



35 

 

pesat. Norma-norma lama dirasa tidak meyakinkan lagi, atau bahkan dirasa 

kuno dan tidak dapat lagi dijadikan pegangan sama sekali. Orang juga tidak 

dapat hanya lari pada hati nurani, karena hati nurani pun mersa tak berdaya 

menemukan kebenaran apabila normanorma yang biasanya dipakai sebagai 

landasan pertimbangan menjadi serba tidak pasti.  

Dalam situasi yang seperti itu dibutuhkan sikap yang jelas 

arahnya.Bagaimana kita harus merumuskan kembali norma-norma tradisional 

dibidang moral, Bagaimana hati nurani menggunakan norma-norma lama 

maupun perkembanganperkembangan baru untuk menemukan kebenaran 

yang dapat dipertanggung jawabkan dengan tenang, Siapa yang bertugas 

berhak dan merumuskan normanorma moral yang baru. Penilaian moral atas 

sikap maupun perbuatan mesti dilihat dari kewajiban yang muncul halnya 

sendiri, dari tujuan yang hendak dicapai dan dari mutu hubunganhubungan 

dengan sesama yang tersangkut dalam sikap atau tindakan tersebut hanya 

dengan demikian penilaian moral menjadi teliti dan seimbang, bahkan 

mampu melayani hidup bersama.  

Moral adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita 

berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moral 

mencakup tentang baik buruknya perbuatan manusia 

(Poespoprodjo,1986:102). Moral dapat Obyektif dan juga dapat menjadi 

Subyektif. Moral Obyektif memandang perbuatan semata sebagai sebuah 

perbuatan yang telah dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh - pengaruh 

sukarela dari pihak pelaku. Lepas dari segala keadaan khusus si pelaku yang 
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dapat mempengaruhi atau mengurangi penguasaan diri dan bertanya apakah 

orang yang sepenuhnya menguasai dirinya diizinkan dengan sukarela 

menghendaki macam perbuatan tersebut. Sedangkan Moral Subyektif adalah 

moral yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi 

pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu pula di pengaruhi, 

dikondisikan, oleh latar belakangnya, pendidikannya, kemantapan emosinya 

dan sifat sifat pribadi yang lainnya.  

Jika dilihat dari benar salahnya, moral dapat intrinsik dan ekstrinsik. 

Disini moral intrinsik memandang perbuatan menurut hakikatnya bebas lepas 

dalam setiap hukum yang positif. Yang dimaksud memandang disini yaitu 

apakah perbuatan baik atau buruk pada hakikatnya, bukan apakah seseorang 

telah memerintahkannya atau telah melarangnya. Moral ekstrinsik adalah 

moral yang memandang perbuatan sebagai sesuatu yang diperintahkan atau 

dilarang oleh seseorang yang kuasa atau oleh hukum positif. Baik dari 

manusia asalnya maupun dari tuhan.  

Semua bentuk moralitas itu ditentukan oleh konvensi, bahwa semua 

bentuk moral itu adalah resultan dari kehendak seseorang yang dengan 

semau-maunya memerintahkan atau melarang perbuatanperbuatn tertentu 

tanpa mendasarkan atas sesuatu yang intrinsic dalam perbuatan manusia itu 

sendiri atau pada hakikatnya manusia disebut sebagai aliran positivisme 

moral. (Poespoprodjo, 1986,103). Disebut seperti itu karena, menurut aliran 

tersebut, semua moralitas bertumpu pada hukum positif sebagai lawan 
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hukum kodrat (Natural Law). Menurut teori tersebut perbuatan dianggap 

benar atau salah berdasar atas :  

1. Kebiasaan Manusia.  

Pendapat ini dipegang oleh para filsuf seperti spencer, Nietzsche, 

comte, dan karl marx. moral kebiasaan bisa mendapatkan kekuatan 

hukum dan memberikan moralitas yang sifatnya berasal dari luar 

(ekstrinsik). Tetapi tidak semua moral dapat didasarkan atas adat 

kebiasaan karena sementara adat kebiasaan tidak dapat di hapuskan dan 

beberapa jenis perbuatan tidak pernah dapat dijadikan adat kebiasaan. 

Satu-satunya alasan untuk itu adalah bahwa perbuatan-perbuatan ini,baik 

atau buruknya tidak bergantung kepada adat kebiasaan apapun. Dan adat 

kebiasaan bukanlah sumber dari semua sumber moralitas (Poespoprodjo, 

1986: 114).  

2. Moral Sosial/Masyarakat 

Manusia adalah makhluk sosial , makhluk yang berkembang 

dengan pengaruh banyak orang lain dan kehadirannya sendiri pun juga 

ikut mempengaruhi perkembangan pribadi banyak orang lain. 

Perkembangan individu terjadi dalam hubungan-hubungan antarpribadi. 

Sebaliknya individu pun dapat berkurang mutunya karena pengaruh 

orang-orang lain, seperti halnya masyarakat dapat terganggu dalam 

perkembangannya oleh satu atau beberapa warganya. Karena hubungan-

hubungan dalam masyarakat itu begitu kompleks maka penilaian-

penilaian moral terhadap hubungan-hubungan itu dilaksanakan dari segi 
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demi segi seperti sebagai berikut dibawah ini  (Hadiwardoyo,1990 

74:89): 

a. Bidang Politik  

Adalah segala usaha masyarakat untuk mengatur 

Negara. Politik itu menyangkut Sistem partai, sistem 

pembagian daerah, sistem pembagian kekuasaan dan 

sebagainya. 

b. Bidang Ekonomi 

Adalah Pengaturan usaha untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari.  

c. Bidang Sosial  

Yang dimaksudkan bidang atau masalah sosial disini 

adalah bidang kemasyarakatan yang tidak termasuk secara 

langsung dalam bidang ideology, politik, ekonomi, budaya. 

Untuk memperjelas maksud tersebut maka sebaiknya di 

sebutkan contoh-contohnya, yakni masalah keadilan sosial, 

kependudukan, kesukuan, perbedaan agama, kemiskinan, 

penganguran dan pencemaran lingkungan.  

d. Kebudayaan 

Adalah usaha dan hasil usaha manusia untuk 

mengelola dunia dan dirinya, dengan tujuan agar hidupnya 

semakin manusiawi. Puncak dari usaha itu tampak pada 

kesenian, Ilmu pengetahuan, dan teknologi. 
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3. Moral Ketuhanan atau Dekrit Tuhan. 

Sesungguhnya nilai-nilai moral diperoleh daripada ajaran agama dan 

ketuhanan. Manusia sebagai makhluk yang dijadikan Tuhan, mempunyai 

unsur ketuhanan dalam diri mereka dan lantaran itu akan senantiasa 

berpaling kepada agama dan kepada Tuhan walaupun hanya ketika di 

waktu ditimpa kesusahan dan kesempitan sahaja dan melupakan Tuhan 

apabila diulit kemewahan dan kesenangan. Meskipun moralitas 

bergantung kepada kehendak tuhan, tuhan juga tidak bias semau-mau-

Nya dalam hal yang Dia kehendaki, kehendaknya bergantung kepada 

intelek-Nya, sedangkan baik intetelek maupun kehendak-Nya bergantung 

kepada esensi-Nya. Tuhan tidak dapat berlawanan dengan dirinya sendiri. 

Oleh karena Dia sendiri tidak dapat berbuat menurut cara yang 

berlawanan dengan cara esensi-Nya yang tidak terbatas, Dia juga tidak 

dapat memerintahkan atau mengizinkan makhluknya berbuat seperti itu 

(Poespoprodjo, 1986:115).  

     E.10. Pesan moral dalam Musik  

Dalam sebuah artikel media Tribun online, di jelaskan bahwa sebagai 

karya seni, musik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan 

diyakini, musik memiliki kekuatan yang dapat berpengaruh terhadap sendi-

sendi kehidupan manusia. Begitu pula musik sebagai bagian dari kebudayaan 

keberadaanya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup dimasyarakat 

bersangkutan. 
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Pada dasarnya karya seni musik merupakan refleksi perasaan, pikiran, 

atau cerminan realitas sosial dari nila-nilai kehidupan yang ada dalam 

masyarakat tersebut. Melalui musik, kita dapat belajar tata nilai baik sosial-

budaya, moralitas, spiritual, religius, maupun interaksi antar manusia dalam 

kehidupan suatu masyarakat, Bangsa atau Negara. Menurut Filsuf Plato asal 

Athena- Yunani (427-347 SM), dalam bukunya yang sangat terkenal yakni 

Republik, musik memiliki peran penting dalam kehidupan, Musik bisa 

memberi pengaruh baik dalam hal kebaikan maupun kejahatan. musik 

disebutkan tidak hanya untuk hiburan, tapi musik yang mampu menyentuh 

perasaan mengandung pedoman-pedoman atau arahan-arahan yang tertuang 

di syair lagu yang dinyanyikan. Bukan cuma itu, musik juga menanamkan 

jiwa manusia perasaan halus, budi yang halus sebagai landasan yang sangat 

baik untuk menghidupkan rasa keadilan. Tetapi sebagai media pendidikan 

musik harus dijauhkan lagu-lagu yang melemahkan jiwa serta mudah 

menimbulkan hasrat nafsu buruk (http//www.tribunnews.com/2010/11/22/). 

Menurut Filsuf dan satrawan asal Pakistan,  Muhammad  iqbal, 

mengatakan bahwa musik musik bagian dari karya seni tidak mempunyai arti 

tanpa pertaliannya dengan hidup, manusia dan masyarakat. Bait-bait yang 

ada di lagu harus membawakan pesan tentang kehidupan abadi meneruskan 

tujuan Tuhan, seperti kata-kata Malaikat Jibril dan suaranya yang 

mengumumkan Hari Pembalasan.  

Dari yang di uraian dua filsuf di atas dapat disimpulkan bahwa 

kehadiran musik membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia, 
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masyarakat dan bangsa. Musik yang didalamnya mengandung bait-bait 

keindahan dan keselarasan harmoni haruslah mengutamakan pesan kebajikan 

dan mengajarkan kearifan-kearifan pada hidup manusia. Di sini sebagai 

refleksi seni, musik juga tak luput dari pemahaman-pemahaman yang 

menyangkut ungkapan perasaan, alam pikiran dan kesadaran manusia akan 

realitas sosial dan nilai-nilai kehidupan . 

Pesan moral yang dimaksud dalam penelitian ini lambang yang 

membawakan pikiran atau perasaan yang terdapat pada lirik lagu dalam 

album kamar gelap Efek rumah kaca band yang bertujuan sebagai kontrol 

terhadap segala sesuatu yang ada dalam kehidupan disekeliling kita. Melihat 

dalam album tersebut banyak mengangkat permasalahan-permasalahan 

disekeliling kita sebagai tema dalam menciptakan karya lagu baik sosial, 

kehidupan, politik, budaya, ekonomi dan lingkungan. 

F. Definisi Konseptual   

Definisi konseptual adalah Batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti, dan 

digali datanya. 

F.1. Pesan Moral  

Pesan moral adalah pesan yang menyampaikan bagaimana tindakan 

manusia yang langsung dipertanggungjawabkan sumbernya. Moral disini 

terbagi atas moral dari segi kebiasaan, moral dari segi Sosial, moral dari segi 

Ketuhanan yang muncul dari setiap kalimat dalam bait lirik lagu pada album 

Efek Rumah Kaca Band.  
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Pesan moral yang dimaksud dalam penelitian ini lambang yang 

membawakan pikiran atau perasaan yang terdapat pada lirik lagu dalam 

album kamar gelap Efek rumah kaca band yang bertujuan sebagai kontrol 

terhadap segala sesuatu yang ada dalam kehidupan disekeliling kita. 

F.2. Musik  

Musik merupakan sarana budaya yang hadir dalam masyarakat 

sebagai konstruksi dari realitas sosial yang di tuangkan dalam bentuk lirik 

lagu. Musik tak sekadar memberikan efek hiburan, tetapi mampu 

memberikan makna untuk membangkitkan gairah dan spirit hidup untuk 

memberdayakan dan memaknai hidup serta memiliki pesan-pesan yang 

terkandung didalamnya.  

Menurut Roland Barthes dalam bukunya  ada dua musik yaitu musik 

yang didengar dan musik yang dimainkan seseorang.  Keduanya memiliki 

pengaruh sosiologis, estetika, dan erotikanya masing-masing 

(Barthes,1990:153). 

Menurut Plato, Musik memiliki peran penting dalam kehidupan 

manusia. Karena didalamnya mengandung pesan-pesan yang ingin 

disampaikan oleh penciptanya Plato juga menyebutkan bahwa musik tidak 

hanya sebagai sarana hiburan, tapi bagaimana musik mampu menyentuh 

perasaan melalui pedoman – pedoman yang terkandung dalam syair-syair 

yang dinyanyikan (http://www.tribunnews.com/2010/11/22/).   
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      F.3. Lirik 

Lirik lagu adalah rangkaian kata-kata yang membentuk kalimat demi 

kalimat dan diciptakan berdasarkan ide dari yang menciptakannya baik 

tentang pengalaman hidup, cinta, realita  kehidupan (sosial, politik, budaya, 

religi, alam semesta) dan lain sebagainya yang ada disekeliling kita. Lirik 

lagu dirangkai sedemikian rupa hingga menjadi lagu yang berirama, kalimat 

yang telah terangkai tersebut akan tersusun dalam bait demi bait di setiap 

lagunya. 

 

G. Metode Penelitian 

G.1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis Isi, menurut barelson, 

analisis isi adalah teknik penelitian yang dilakukan secara objektif, sistematis 

dan menggambarkan secara kuantitatif mengenai isi media komunikasi yang 

bersifat manifest (Nanang, 2010:76). Dalam analisis ini akan berfungsi 

sangat baik apabila dalam skala besar, apabila makin banyak kategori yang 

dianalisis maka makin akurat pula analisisnya. Analisis ini berjalan melalui 

identifikasi dan perhitungan unit-unit terpilih dalam sebuah sistem 

komunikasi. Tujuan dari analisis isi ini adalah untuk mempresentasikan 

kerangka pesan secara akurat. Dengan analisis isi, peneliti dapat 

membandingkan berbagai simbol dalam media atau teks tertentu dan 

menganalisanya dengan teknik kuantitatif. 
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 G.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Album Musik yang bertitle 

“Kamar gelap” karya Efek rumah kaca band dan diproduksi oleh label indie 

Pavilliun Records. Album kamar gelap sendiri berisi 12 lagu yang 

mengandung unsur pesan-pesan moral didalamnya. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan meneliti keseluruhan lagu yang ada di album tersebut. Ruang 

lingkup disini, berfungsi untuk membatasi obyek penelitian yang akan diteliti 

dan mempermudah dalam pengelompokkan kategori. 

 

G.3. Unit Analisis 

Unit analisis adalah sesuatu yang dapat diukur, merupakan elemen 

yang terkecil dan terpenting dari analisis isi. Unit analisis yang digunakan  

dalam penelitian ini adalah unit Perbaris Kalimat, yang terdapat dalam bait-

bait lirik pada lagu-lagu karya Efek rumah kaca band dalam album kamar 

gelap. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis isi pesan yang 

terkandung dalam setiap kalimat dalam bait-bait lirik pada setiap lagu  karya 

Efek rumah kaca band dalam album kamar gelap agar mempermudah 

mengelompokan kategori. Penelitian ini mengandung 50 bait dan 176 Baris 

kalimat lirik dalam dua belas lagu yang pada setiap bait nya memiliki 

masing-masing jumlah baris kalimat dengan unsur pesan-pesan moral 

didalamnya, berikut ini rinciannya: 
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Tabel 1.1 
Jumlah Keseluruhan Bait dan baris Lirik Per lagu 

 
No.             Judul Lagu Bait 

Lirik 
Jumlah 

baris 
kalimat 

1 Tubuhmu membiru … tragis 5 12 
2 Kau dan aku menuju ruang hampa 3 14 
3 Mosi tidak percaya 6 20 
4 Lagu kesepian 3 15 
5 Hujan jangan marah 3 10 

6 Kenakalan remaja di era 
informatika 5 13 

7 Menjadi indonesia 3 17 
8 Kamar gelap 6 17 
9 Jangan bakar buku 3 14 

10 Banyak asap disana 5 12 
11 Laki-laki pemalu 4 16 
12 Ballerina 4 18 
 Total 50 176 

      Sumber Data: Data Peneliti 
 
 
 
      G.4. Satuan Ukur 

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi kemunculan 

kategori pesan moral yang terdapat pada setiap baris kalimat dalam bait-bait 

lirik lagu. Sehingga Perhitungannnya didasarkan pada berapa kali 

kemunculan pesan moral pada setiap baris kalimat dalam bait-bait lirik lagu 

dari setiap kategori yang telah ditentukan.  Adapun lagu-lagu Efek rumah 

kaca dalam Album kamar gelap adalah sebagai berikut: 

1. Tubuhmu Membiru….tragis 

2. Kau dan aku menuju ruang hampa 

3. Mosi tidak percaya 

4. Lagu kesepian  
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5. Hujan jangan marah 

6. Kenakalan remaja di era informatika 

7. Menjadi Indonesia  

8. Kamar gelap 

9. Jangan bakar buku 

10. Banyak asap disana 

11. Laki-laki pemalu 

12. Ballerina 

 

H. Struktur Kategorisasi 

       H.1. Kategori Pesan Moral 

Melihat metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Isi, maka 

diperlukan adanya kategorisasi sebagai batasan dalam penelitian. 

Kategorisasi untuk analisis isi pada umumnya tidak berasal dari teori-teori, 

namun dibentuk dengan menguji dokumen yang diteliti, serta menegaskan 

unsur-unsur umum apa saja yang di isikan (Nanang, 2010:85). Dalam 

penelitian ini, pengkategorian dilakukan dengan mendengarkan lagu dan 

membaca lirik, guna mengetahui tema-tema yang diangkat Efek rumah Kaca 

dalam lirik-lirik lagunya pada  album Kamar Gelap.  

Isi pesan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Pesan moral 

yang dimasukkan kedalam kategori-kategori yang telah disesuaikan dengan 

lirik lagu Efek rumah kaca dengan memberi batasan-batasan yang sesuai 

dengan pesan moral.  



47 

 

Adapun kategorisasi yang disusun dalam penelitian ini untuk analisis 

Lirik lagu pada album kamar gelap adalah sebagai berikut :  

1. Pesan Moral Dari segi kebiasaan 

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dan 

dilakukan secara berulang-ulang serta menganggap bahwa perbuatan 

tersebut menyenangkan atau tidak dan apakah berguna atau tidak, 

antara lain: 

a. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan akal dan 

pikiran manusia dalam menilai atau melakukan sesuatu 

tindakan baik secara sadar atau tidak dan apakah itu benar 

atau salah. Seperti misalnya berbuat asusila meskipun itu 

merupakan sesuatu yang salah. 

b. Kebiasaan-kebiasaan manusia yang berakar pada sesuatu 

yang lengket pada kodrat sebagai manusia seperti 

misalnya  berkata benar atau berlaku jujur, saling 

menghormati, dan sebagainya. Ini merupakan prinsip yang 

pasti dalam kodrat hakikat manusia. Jika manusia 

melakukan itu, maka dia menjadi baik. Baik di sini dalam 

artian baik sebagai manusia. Dan jika menyeleweng 

daripadanya, ia dianggap salah. 

Contoh : Dalam tracklist ke 6 lagu berjudul Kenakalan Remaja Di 

EraInformatika, bait 1 kalimat pertama, yang berbunyi “Senang   

mengabadikan tubuh yang tak berhalang”, yang mengandung arti bahwa 
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perilaku remaja saat ini yang kerap mengabadikan tubuhnya tanpa 

berbusana melalui media perekam seperti kamera foto dan video. 

2. Pesan Moral Dari segi Moral Sosial 

Segala perbuatan yang berkaitan antara individu dengan 

individu lainnya yang merupakan kodrati manusia sebagai makhluk 

sosial. Perbuatan tersebut di tinjau dari beberapa hubungan-hubungan 

seperti ekonomi, kebudayaan, politik  dan sosial seperti di jelaskan 

sabagai berikut: 

a. Ekonomi adalah pengaturan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

b. Kebudayaan adalah usaha dan hasil usaha manusia untuk 

mengelola dunia dan dirinya dengan tujuan agar hidupnya 

semakin manusiawi seperti kesenian, ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

c. Politik adalah sebagai usaha segala usaha Negara untuk 

mengatur Negara. 

Contoh  : Dalam tracklist ke 10 lagu berjudul banyak asap disana, 

Bait s1, kalimat pertama dan kedua yang liriknya berbunyi “ Hidup  

tak lagi sama konglomerasi pesta, Lapar bagai hama tak ada yang 

tersisa” yang mengandung arti bahwa hidup pada zaman sekarang 

sangatlah susah, keadaan ekonomi yang susah membuat seseorang 

tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup  sehari-hari. 
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3. Pesan Moral Dari segi Ketuhanan atau dekrit Tuhan 

Segala sesuatu yang di bentuk dan ciptakan oleh Tuhan dan 

dipertanggungjawabkan langsung oleh manusia kepada-NYA dalam 

hal ini seperti berikut: 

a. Memaknai dan menjalani kehidupan yang diberikan Tuhan 

dengan sebagai mestinya.  

b. Tabah dalam menghadapi segala cobaan dari-NYA. 

c. Menjalin komunikasi dengan Tuhan atau Berdoa.  

Contoh:  Dalam tracklist ke 12 lagu berjudul Balerina bait 

pertama,Kalimat pertama yang liriknya berbunyi “Hidup bagai   

Balerina, Gerak Maju Berirama”. Yang mengandung arti bahwa 

kehidupan yang diberikan oleh sang pencipta hadir dengan segala 

permasalahannya. Akan selalu ada cobaan-cobaan yang dihadapi oleh 

manusia. 

 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

membaca teks/lirik lagu dan mendengarkan keseluruhan lagu dalam album 

kamar gelap. Selain itu data juga diperoleh dari studi pustaka. Analisis ini 

berdasarkan analisis perbaris kalimat lirik, yakni meneliti kalimat bersifat 

konotatif yang di tuangkan secara mendalam yang terdapat dalam tiap 

kalimat. 
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Dengan metode ini peneliti dapat menganalisa pesan-pesan yang 

terkandung dalam lirik-lirik lagu yang sudah dipilih dan dapat memperoleh 

gambaran mengenai isi komunikasi terakomodasi dalam album tersebut.  

Tabel 1.4 
Contoh Lembar Coding sheet 

Kategori Moral Lagu bait baris 
Kebiasaan Sosial Dekrit Tuhan 

1    
2    
3    
4    

1 1 

8    
 
Tabel di atas di isi dengan tanda seperti dibawah ini: 

 
 : menyatakan adanya unsur pesan moral 
- : menyatakan tidak ada pesan moral 

 
Dari hasil analisis kategorisasi ini, kemudian dapat dihitung frekuensi 

pesan moral dalam album kamar gelap karya efek rumah kaca band. 

 

J. Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan proses pengolahan,penyajian ,interpretasi 

dan analisis data yang diperoleh dari lapangan, dengan tujuan agar data yang 

di sajikan mempunyai makna. Dari data yang telah terkumpul, kemudian 

akan dimasukkan kedalam tabel penyederhanaan. 

Penelitian ini menekankan perhatian dan pengamatan pada kalimat-

kalimat dalam tiap bait lirik lagu-lagu Efek rumah kaca band dalam album 

kamar gelap. Dengan demikian peneliti akan melakukan analisis data secara 

deskriptif dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, 
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dipahami. Data yang telah di olah akan disajikan kedalam bentuk tabel 

penyederhanaan agar hasil penelitian nantinya mudah di baca orang lain.  

Untuk mempermudah proses pengkategorian maka dibuat lembar 

koding atau coding sheet perkategori yang terdiri dari indikasi-indikasi 

bentuk pesan-pesan moral dalam album musik tersebut dan setelah itu 

pengolahan data disesuaikan dengan alat uji statistik yang dikehendaki. 

Untuk menggambarkan persebaran data, dapat digunakan tabel distribusi 

frekuensi. 

 

K. Uji Reliabilitas 

Agar data yang diperoleh akurat dan valid, peneliti akan melakukan 

uji reliabilitas. uji reliabilitas penelitian ini akan dibantu oleh dua orang 

koder (orang yang melakukan pengkodingan) dalam pengkodingan data. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan cara melakukan dokumentasi dahulu ke dalam 

lembar koding sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Dua orang 

koder yang dipilih akan diberikan definisi struktur kategorisasi, unit analisis, 

bahan yang akan dikoding (lagu beserta lirik album kamar gelap karya efek 

rumah kaca band) dan tabel kerja koding. Hasil dari pengkodingan dari dua 

orang koder dalam tabel kerja koding dikumpulkan dan dihitung secara 

statistik. Kemudian, peneliti menggunakan koder untuk membantu uji 

reliabilitas terhadap ketegorisasi dengan cara yang sama yang dilakukan oleh 

peneliti. Dari hasil reliabilitas ini akan diketahui beberapa yang disetujui 

yang di dapat oleh peneliti dan koder. 
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Dua orang  koder  tersebut harus memiliki kredibilitas terhadap bahan 

yang akan di berikan oleh peneliti kepada koder. Koder tersebut dapat 

mengerti tentang musik dan dapat memahami isi musik tersebut. Mengerti 

dalam hal ini , bersangkutan bisa menilai tentang unsur-unsur yang ada 

dalam musik baik verbal maupun nonverbal. Selain itu koder mampu 

berkecimpung dalam dunia musik dan selalu mengikuti perkembangan 

musik.  

Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang diisyaratkan, maka perlu 

dilakukan definisi batas kategori sedetail mungkin, memberikan pengertian 

dan pelatihan terhadap koder. Reliabilitas antar koder dapat dihitung dengan 

formula yang dibuat holsty (1969). Penghitungan kesepakatan dari hasil 

penilaian para koder peneliti menggunakan rumus Holsty sebagai berikut:  

                2M 
 C.R  =         
             N1+N2 
 

C.R  =  CoefisienReliability 

 M =  Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode  

N1,N2 =  Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode 

 

Peneliti dari hasil yang diperoleh akan ditemukan observed agreement 

yang diperoleh dari penelitian. Penyempurnaan untuk memperkuat hasil 

realibilitas digunakan rumus Scoot yaitu :  

Pi =  %ObservedAgreement−%ExpectedAgreement 

1−%ExpectedAgreement 
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Keterangan:  

Pi     =  Nilai keterhandalan 

Observed Agreement   = Nilai pernyataan yang disetujui antar pengkode 

yaitu nilai C.R 

Expected Agreement   = Persetujuan yang diharapkan dalam suatu kategori 

yang sama nilai matematisnya, dinyatakan dalam 

jumlah hasil pengukuran dari proposisi seluruh 

kajian. 

Apabila tingkat kesepakatan 0,75 atau lebih, maka data yang 

diperoleh dinyatakan reliable, sedangkan jika tingkat kesepakatan tidak 

mencapai 0,75, maka kategori operasionalnya perlu dibuat lebih spesifik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


