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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi dan informasi turut membawa pengaruh terhadap peri 

kehidupan sosial yang kadang kala akibatnya cukup memprihatinkan. Proses 

perkembangan mengarah kepada hal-hal lahiriah yang semakin menipiskan  

jatidiri. Keadaan ini tidak luput menimpa perkembangan kehidupan anak. Lagu 

anak merupakan lagu bagi anak untuk mengungkapkan gagasan dan perasaannya 

sesuai dengan ciri khas setiap perkembangan mereka. Antara anak dengan lagu 

ada keselarasan kaitan timbal balik yang harus dilihat dari dua sisi. Sisi subjek 

adalah anak dan sisi kedua objek adalah lagu. Dengan memperlakukan anak 

sebagai subjek, anak akan menghayati nilai dan sikap yang berguna bagi 

perkembangan dirinya menuju ke kedewasaan, sekaligus dapat mengembangkan 

kepekaan musikalnya secara sehat dan wajar.  

Hakikat lagu merupakan salah satu kebutuhan manusia. Sebagai salah satu 

wujud kebutuhan sosial, melalui lagu manusia dapat mengekspresikan 

pengalaman-pengalaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lagu dianggap 

penting untuk diajarkan dan menjadi bagian dalam kurikulum di sekolah. Lagu 

pada umumnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan 

seorang anak. Lagu dipercaya memiliki banyak keunggulan khususnya bagi anak, 

berupa pengembangan intelektualisasi (tingkat kecerdasan), kemampuan untuk 

berkreasi dalam bidang lagu serta keterampilan sosial. Manusia sejak masa anak 
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hingga dewasa seringkali terlibat aktivitas bernyanyi. Dalam kaitannya dengan 

pertumbuhan jiwa anak usia sekolah, lagu memiliki nilai pendidikan sebagai 

sarana dari proses sosialisasi anak dengan lingkungan, sarana pembentuk daya 

kreativitas, dan sarana pembinaan mental (Suparna dalam Supriyadi, 2006:3). 

Lagu dapat membantu perilaku sosial yang kompleks dan universal yang  di 

dalamnya memuat sebuah ungkapan pikiran manusia, gagasan, dan ide – ide dari 

otak yang mengandung sebuah sinyal pesan.  Seni lagu  atau seni suara dapat 

mewakili sesuatu hal atau kelompok tertentu, lagu tidak hanya dipandang sarana 

hiburan dan rekreasi, tetapi juga memiliki peran tersendiri dalam sebuah 

pendidikan dalam proses komunikasi.  

Lagu yang baik adalah yang mampu meninggalkan kesan yang mendalam 

bagi pendengarnya. Pendengar dapat dengan bebas melarutkan diri bersama karya 

lagu dan mendapatkan kepuasan darinya. Selain itu, pendengar juga diharapkan 

mendapatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lagu yang sarat dengan 

nilai-nilai pendidikan anak dapat menjadi media untuk mengajar dan mendidik 

anak. Nilai-nilai pendidikan anak yang terdapat dalam lirik lagu dapat berupa nilai 

kesopanan, keberanian, penghormatan, rajin belajar, dan perjuangan, nilai tepat 

waktu, dan juga nilai untuk berbagi dengan teman-teman. Di samping itu juga 

memenuhi untuk bersekolah. Lagu anak yang sederhana dan sarat pendidikan 

akan menjadi bentuk pendidikan yang baik. Selain anak dapat belajar dengan 

nilai-nilai yang positif, mereka juga dapat bermain dan bergerak dengan irigan 

lagu tersebut. Hal ini akan berdampak baik bagi psikologi dan perkembangan 

anak tersebut.  
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Lagu khusus anak memang mulai jarang terdengar pada zaman ini. Malahan  

banyak anak yang lebih menyukai lagu cinta ala orang dewasa. Hal ini, tentunya 

akan berdampak pada efek psikologis yakni membuat anak menjadi dewasa 

sebelum waktunya. Oleh sebab itu, penting untuk mengajarkan kembali kecintaan 

akan lagu anak.  

Pada dasarnya semua anak senang bernyanyi, karena itu model lagu yang 

harus diajarkan adalah lagu yang mengandung unsur-unsur musik, seperti irama, 

melodi, bentuk komposisi, paduan nada,  warna, nada unsur ekspresif, dan 

sebagainya. Lagu untuk anak-anak memiliki bentuk yang sederhana dan kalimat 

lagu yang dipergunakan tidak terlalu panjang. Tema lagu disesuaikan dengan jiwa 

anak-anak yang masih polos. Bahasanya sederhana dan mudah ditangkap, tidak 

perlu banyak menggunakan kata kiasan atau ungkapan yang berbelit-belit. 

(Setyobudi DKK, 2006:46). 

Lagu anak harus bersifat mendidik ke arah yang positif dan mampu 

menyusun dan mengorganisasikan faktor-faktor yang destruktif di lingkungannya 

menjadi suatu yang kontruktif atau bermanfaat terhadap pribadinya dan hajat 

hidup orang banyak, seperti terciptanya lembaga pendidikan dan terbukanya 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan (Setyobudi DKK, 

2006:46). 

Pendidikan dilaksanakan dalam suatu kesatuan hidup bersama (masyarakat). 

Artinya setiap anggota masyarakat adalah pendidik bagi anggota masyarakat 

lainnya dengan lingkungan sebagai mediumnya. Pendidikan antar masyarakat itu 

merupakan respon dari sifat manusia, sehingga pendidikan tersebut kebanyakan 
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berlangsung di luar kesadaran masing-masing individu sebagai anggota 

masyarakat. Saling ketergantungan adalah sifat sosial manusia yang menjadi dasar 

bagi kesatuan hidup bersama dan berjalannya pendidikan di dalamnya. Dengan 

demikian makna kehidupan ditentukan oleh nilai-nilai hidup yang mendasari 

persatuan hidup bersama. Karena keinginan untuk lebih baik itulah, para pencipta 

lagu harus berusaha menanamkan nilai-nilai pendidikan di semua aspek 

kehidupannya dengan media dan sumber yang bermacam-macam dan hal itu 

pulalah yang melatarbelakangi penelitian ini.   

Penelitian terdahulu adalah nilai sebuah lagu telah dilakukan oleh Supriyadi 

mahasiswi (2006) yang berjudul. Nilai Didaktik Nyanyian Permainan Anak-Anak 

Sapeken di Pulau Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep “Sebuah 

Kajian Foklor Masyarakat Sapeken”. Penelitian tersebut mendeskripsikan nilai 

sosial yang berhubungan dengan kebersatuan hidup dan adil terhadap orang lain,  

nilai kepribadian yang berhubungan dengan keberanian hidup, kerealistisan hidup, 

dan kejujuran.  

Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh deskripsi objektif 

tentang nilai-nilai yang terdapat pada album ‘17 lagu anak terlaris dan terpopuler’. 

Karena dalam album ’17 lagu anak terlaris dan terpopuler’ terdapat nilai sosial, 

nilai kepribadian dan nilai religius yang sangat menarik untuk diteliti. Bertolak 

dari latar belakang di atas, maka penelitian ini lebih memfokuskan tentang Nilai-

nilai dalam Lagu Pop Anak pada Album 17 Lagu Anak Teraris dan 

Terpopuler. 
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1.2 Fokus Penelitian 

 Masalah penelitian ini difokuskan pada album “17 lagu anak terlaris dan 

terpopuler” dibatasi pada aspek, (1) nilai sosial, (2) nilai kepribadian, dan (3) nilai 

religius. 

Mencakup nilai yang berupa nilai sosial adil terhadap orang lain, dan nilai 

kepribadian yang berupa keberanian hidup, kesederhanaan hidup, kejujuran, dan 

nilai religius terkait dengan pengakuan kekuasaan Tuhan, merupakan hal yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk tetap bertahan di tengah-tengah krisis 

yang melanda negeri saat ini. Berdasarkan pemfokusan yang telah diuraikan, 

dapat  dirumuskan sejumlah masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

Adapun masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut ini. 

1) Bagaimanakah perwujudan nilai sosial pada album anak terlaris dan 

terpopuler? 

2) Bagaimanakah perwujudan nilai kepribadian pada album anak terlaris dan 

terpopuler? 

3) Bagaimanakah perwujudan nilai religius pada album anak terlaris dan 

terpopuler? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskriptifkan secara objektif tentang 

perwujudan nilai-nilai yang terdapat pada album 17 lagu anak terlaris dan 

terpopuler yang meliputi, (1) nilai sosial, (2) nilai kepribadian, dan (3) nilai 

religius.  
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1.4 Manfaat Peneitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1)  Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengajar/guru untuk alternatif 

bahan mengajar tentang nilai-nilai. 

2)  Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk menembah 

wawasan tentang nilai-nilai. 

3)  Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya untuk bahan 

referensi. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

 Sejumlah istilah yang digunakan dalam menyusun penelitian tertentu perlu 

diadakan dengan maksud agar  diperoleh kejelasan pengertian yang digunakan. 

Maka peneliti memberikan pengertian tentang istilah atau arti kata sebagai berikut 

ini. 

1)  Nilai adalah suatu makna yang terkandung dari setiap perilaku. Nilai adalah 

suatu penetapan atau suatu kualitas suatu objek yang menyangkut suatu jenis 

minat. Pendapat lain menyatakan nilai adalah segala sesuatu yang menarik 

bagi manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai adalah segala sesuatu 

ketentuan yang telah disepaki oleh manusia menyangkut kualitas suatu objek. 

2)  Nilai sosial adalah nilai yang dapat membentuk manusia untuk saling tolong 

menolong dalam kebaikan. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang 

tidak dapat hidup sendiri. Manusia akan selalu membutuhkan bantuan 

manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Abdulsyani, 2002:49). 
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3)  Nilai kepribadian adalah nilai yang dapat membentuk kepribadian seseorang, 

seperti emosi, ide, gagasan, dan lain sebagainya (Yusuf, 2008:80). 

4) Nilai religius adalah nilai ketuhanan serta kerohanian yang tertinggi dan 

mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan 

manusia (Taufik, 2004:35). 

5) Syair atau lirik adalah teks lagu yang terdiri atas baris dan sajak yang 

merupakan susunan kata sebuah nyanyian. 

6)  Pendekatan kualitatif adalah suatu cara yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi sebagai intruman kunci (Arisukanto, 2010:21). 

 

 

 

 

 


