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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran 

atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). 

Pikiran dapat berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari 

benaknya, sedangkan perasaan dapat berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, 

kekhawatiran, kemarahan, keberanian dan sebagainya yang timbul dari hati. 

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau 

perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai 

media, lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, 

tulisan, seni, dan lain-lain.1

Salah satu medium yang dapat menyatukan unsur bahasa dan seni adalah 

musik. Bahasa ialah lambang yang memiliki makna dan digunakan oleh anggota 

masyarakat untuk berinterkasi. Sedangkan musik adalah seni menyusun nada atau 

suara dalam satuan urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk 

menghasilkan komposisi nada atau suara yang berkesinambungan sehingga 

membentuk suatu irama, lagu, dan keharmonisan estetis. Musik merupakan hasil 

budaya manusia dan telah menjadi bagian kebudayaan sejak lama.  

Musik memiliki beragam fungsi dalam kehidupan manusia, musik sebagai 

fungsi hiburan dimana musik menjadi sarana kebutuhan manusia sebagai alat 

penghibur. Lebih mendalam, musik juga mempunyai fungsi sebagai respon sosial. 

1 Onong U. Effendy, 2003, Ilmu Komunukasi Teori dan Praktek, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 11. 
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Respon dapat diartikan sebagai suatu reaksi, reaksi adalah bentuk aksi atau 

perilaku yang timbul berdasar pada konsekuensi perilaku sebelumnya. Respon 

terdiri dari tiga komponen yaitu komponen kognisi (pengetahuan), komponen 

afeksi (sikap), dan komponen psikomotorik (tindakan). 

Bentuk respon sosial pada medium musik adalah dengan menjadikan 

musik sebagai media untuk mengemukakan aspirasi. Aspirasi merupakan 

cerminan persepsi, sikap, dan perilaku atas interaksi yang terjadi antara pengarang 

dengan kondisi di sekitar lingkungan sosialnya. Bentuk aspirasi dalam lirik lagu 

bisa berupa kritik terhadap berbagai hal seperti permasalahan sosial, politik, 

agama, dan lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh Innocenti untuk mengkritik 

persoalan sosial masyarakat sub urban melalui lirik-lirik dalam lagu yang mereka 

ciptakan. 

Proses interaksi terjadi ketika pesan dalam lirik lagu disampaikan oleh 

pengarang lagu kepada pendengarnya. Proses interaksi yang terjadi ketika pesan 

disampaikan bertujuan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan, serta 

mempengaruhi sikap pendengar secara imajinatif. Pengaruh disini dapat berupa 

sikap untuk melakukan suatu tindakan. Pengaruh yang ditimbulkan oleh pesan 

dalam lirik lagu pun beragam, bergantung pada konteks pesan dari keselurahan 

karya musik tersebut. 

Dilihat dari perspektif sosial, musik dapat disebut sebagai cermin tatanan 

sosial yang ada dalam masyarakat saat musik tersebut diciptakan. Musik 

merupakan media universal, seorang pengarang dapat menuangkan pesan atau 

gagasan kepada pendengar melalui instrumen, komposisi, serta lirik dalam lagu 



3 
 

tersebut. Gagasan atau pesan dalam lirik lagu merupakan ekspresi dari pengarang 

untuk mengungkapkan kegundahan, kemarahan, cinta, atau kritik yang dirangkai 

dalam suatu susunan kelompok kata. Latar belakang cerita dibalik lirik dalam 

sebuah lagu dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan terhadap fenomena-

fenomena yang terjadi di sekitar pengarangnya. 

Rangakaian kata yang tertuang dalam lirik lagu merupakan refleksi dari 

fenomena dimana pengarang ada di dalam keadaan atau situasi tersebut. 

Pengetahuan berhubungan dengan bagaimana seseorang memperoleh pemahaman 

tentang dirinya dan lingkungannya serta bagaimana dengan kesadaran itu ia 

bereaksi terhadap lingkungannya. Setiap perilaku sadar yang dilakukan oleh 

manusia didahului oleh proses pengetahuan yang memberi arah terhadap perilaku. 

Setelah seseorang mendapatkan pengetahuan maka yang terjadi adalah seseorang 

akan menentukan sikap. 

Lagu menyampaikan pesan melalui lirik, lalu pengalaman dan 

pengetahuan memberikan sebuah penafsiran, yaitu esensi dari makna lirik lagu 

dan keseluruhan karya musik. Pesan yang disampaikan oleh seorang pengarang 

lagu lewat lagunya tentu tidak berasal dari luar diri pengarang, dalam artian 

bahwa pesan tersebut bersumber dari pola pikirnya serta dari frame of reference 

dan field of experience yang terbentuk dari hasil lingkungan sosial sekitarnya.2 

Rangakaian susunan kata atau lirik merupakan faktor dominan sebagai alat 

untuk menyampaikan gagasan atau pesan dalam sebuah lagu. Lirik lagu adalah 

                                                            
2 Pramudya Adhi Wardhana, 2011, Representasi Nilai-Nilai Moral dalam Lirik Lagu Rap, Skripsi. 

Yogyakarta: FISIP Ilmu Komunikasi UPN Veteran, hlm. 4. 
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susunan kata yang memiliki makna, yang berarti terdapat maksud atau pesan yang 

ingin disampaikan didalamnya. Melalui lirik yang ditulis oleh pengarang lagu, 

pendengar diajak untuk menginterpretasikan makna lirik tersebut melalui 

pengalaman dan pengetahuan. Ricoeur menegaskan bahwa tindakan manusia, 

seperti halnya teks bacaan, menampilkan makna serta rujukan. Ia mempunyai 

struktur internal serta proyeksi kepada dunia di luarnya, sebuah cara mengada 

manusia yang potensial yang bisa diketahui melalui proses interpretasi.3 

Innocenti, grup band asal Jakarta beranggotakan Dizan Rilitanto pada 

vokal, Trisno Agung pada gitar, M. Brama pada bass, Imam Agnianto pada drum, 

Daniel Sukoco pada baritone saxophone, dan Fajar R. Timmy pada trombone. 

Innocenti mengusung perpaduan dari beberapa komposisi musik seperti soul, ’60 

rhythm and blues (RnB), serta garage. Konsep musik yang Innocenti tawarkan 

membuat mereka menjadi salah satu band yang unik di skena underground Ibu 

Kota. 

Musik rhythm and blues dan musik soul adalah sesuatu yang diyakini 

berkembang dari kebudayaan musisi berkulit hitam (African-American) di 

Amerika Serikat. Jika merujuk pada sejarah, musik soul sendiri perkembangannya 

memang berasal dari Amerika Serikat, dimana akar genre ini dapat ditelusuri dari 

musik-musik gospel yang sering dinyanyikan di gereja serta musik-musik 

tradisional Afrika yang lalu berkembang menjadi genre rhythm and blues. 

Musik Soul muncul dari gerakan kulit hitam di Amerika Serikat, melalui 

transmutasi musik gospel serta rhythm and blues menjadi musik sekuler. Ritme 

                                                            
3 Paul Ricoeur, 2012, Hermeneutika Ilmu Sosial, Bantul: Kreasi Wacana, hlm. 22. 
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yang berulang dan mudah dicerna adalah salah satu kekhasan musik soul. Vokal 

yang digunakan sangat emosional, dan sarat improvisasi. Di Amerika sendiri 

musik ini berkembang pada tahun `50-an sampai `60-an, dan mulai meraih 

popularitas pada tahun `70-an berkat label rekaman Motown Records yang 

legendaris.4 

Di belahan dunia lain musik soul dan rhythm and blues menjadi sangat 

populer karena sekumpulan anak-anak dari kelompok budaya bernama Mods, 

Mods merupakan kependekan dari kata modernism/modernist, merupakan 

subkultur yang dibentuk oleh kelompok anak muda kelas menengah yang 

berkembang di Inggris pada akhir '50-an sampai pertengahan '60-an. Kebanyakan 

Mods pada saat itu bekerja sebagai buruh atau karyawan. Subkultur Mods lahir 

dan menjadi sebuah refleksi atas gaya hidup masyarakat pekerja. 

Subkultur Mods lahir dari kelompok masyarakat pekerja kelas menengah 

yang mewakili perjuangan para buruh, hal itu erat kaitannya dengan pembahasan 

mengenai hari buruh atau mayday. Mayday lahir dari berbagai rentetan perjuangan 

kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politik dan hak-hak industrial. 

Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 melambangkan perubahan 

drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan 

Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya 

upah, dan buruknya kondisi fasilitas kerja di tingkatan pabrik, melahirkan 

perlawanan dari kalangan pekerja kasar atau buruh. Sehingga, pada tanggal 1 Mei 

                                                            
4 BBC Music, 2013, The Story of Black Popular Music - The Birth of Soul, Episode 1/6, October 2013.  
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setiap tahunnya diperinggati sebagai Mayday atau hari buruh sedunia sebagai 

upaya memperingati perjuangan para buruh pada masa lampau. 

Innocenti yang dibentuk oleh orang-orang dengan latar belakang sebagai 

kelas pekerja yang berakar pada subkultur Mods memberikan dedikasinya kepada 

masyarakat pekerja, buruh tani, pekerja pabrik, kuli bangunan, dan buruh lepas 

melalui karya musik. Tema dan lirik lagu yang diangkat oleh Innocenti 

merupakan gambaran dari potret nyata kehidupan masyarakat yang terhempas hak 

kesetaraannya oleh keadaan saat ini. Melalui karya musik, Innocenti mencoba 

menyampaikan pesan, sikap, semangat, serta dukungan khusunya untuk kaum-

kaum yang terpinggirkan seperti kelas pekerja yang menjadi bagian dari identitas 

Innocenti sendiri. 

Lirik lagu dalam musik yang sebagaimana bahasa, dapat menjadi sarana 

atau media komunikasi untuk mencerminkan realitas sosial yang beredar dalam 

masyarakat. Lirik lagu, dapat pula sebagai sarana sosialisasi dan pelestarian 

terhadap suatu sikap atau nilai.5 Melalui karya musik yang diciptakan, Innocenti 

mencoba menyampaikan kritik dan sikap untuk mengajak serta melakukan 

perubahan dengan semangat kemandirian dan menyampaikan nilai-nilai yang 

dapat memanusiawikan manusia. Dalam lagu humaniora, perahu kota, dan insan 

loba karya Innocenti ini, peneliti mencoba mengkaji lirik dalam lagu tersebut 

dengan menggunakan teori tentang penafsiran yang erat hubungannya dengan 

penafsiran makna dalam teks sastra, yaitu teori Hermeneutika. 

                                                            
5 Ida Setianingsih, 2003, Penggambaran Perempuan dalam Lirik Lagu, Skripsi, Surabaya: FIA Ilmu 

Komunikasi UPN Veteran, hlm. 7-8. 
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Hermeneutika adalah studi tentang pemahaman, khususnya tugas 

pemahaman pada teks. Ada tiga pilar pemahaman dalam penafsiran teks pada 

hermeneutika, yaitu dunia pengarang, dunia teks, dan dunia pembaca. Melalui tiga 

pilar tadi, proses penafsiran menjadi upaya rekonstruksi dan reproduksi makna 

teks, juga mencari bagaimana suatu teks itu diungkap oleh pengarang, serta 

muatan apa yang terpancar dan ingin dimasukkan oleh pengarang ke dalam teks. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memberi judul kaya ilmiah ini ”Makna 

Kritik Sosial Dalam Lirik Lagu (Analisis Hermeneutika Dalam Lirik Lagu 

“Humaniora, Perahu Kota, Dan Insan Loba” Karya Innocenti)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan merumuskannya 

dalam bentuk pertanyaan, apa makna kritik sosial dalam lirik lagu humaniora, 

perahu kota, dan   insan loba karya Innocenti? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan uraian latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka 

tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami makna 

kritik sosial dalam lirik lagu humaniora, perahu kota, dan insan loba karya 

Innocenti yang akan dikaji dengan menggunakan analisis hermeneutika Paul 

Ricoeur. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk 

mengembangkan keilmuan dalam bidang interpretasi makna, khususnya tentang 

interpretasi makna pada teks sastra melalui teori Hermeneutika. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan referensi dalam mendukung materi-materi perkuliahan bagi 

mahasiswa Ilmu Komunikasi, khususnya tentang interpretasi makna pada teks 

sastra melalui teori Hermeneutika untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat sebagai suatu pemahaman tentang pesan dalam karya sastra seperti 

lirik lagu melalui interpretasi makna, isi atau pesan, dan nilai-nilai apa saja yang 

terdapat dalam lirik lagu. 


