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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Lagu Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan penyampaian pesan oleh komunikator 

melalui saluran media massa kepada komunikan dalam jumlah yang besar. Pesan 

dapat berupa lisan maupun tulisan, demikian dengan saluran media massa yang 

mempunyai beberapa bentuk, seperti cetak dan elektronik. Melalui ragam bentuk 

pesan dan saluran tersebut komunikan dapat leluasa menentukan melalui media 

apa pesan tersebut akan dipilih, demikian halnya dengan musisi sebagai 

komunikator yang memilih menyampaikan pesan dalam bentuk lagu melalui 

media vinyl atau piringan hitam, kaset, maupun Compact Disc (CD). Lagu dapat 

dikategorikan sebagai suatu bentuk media komunikasi massa, karena memiliki 

beberapa unsur, karakteristik, dan fungsi yang sama dengan komunikasi massa. 

Dilihat dari definisinya, komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan oleh komunikaor melalui media massa pada komunikan dengan 

jumlah yang besar. Lagu pada dasarnya adalah pesan yang disampaikan kepada 

khalayak atau dalam hal ini pendengar dengan jumlah yang besar melalui media 

tertentu. Sedangkan dari karaktersitiknya, terdapat lima ciri-ciri khusus 

komunikasi massa, yaitu komunikasi berlangsung satu arah, komunikator pada 

komunikasi massa melembaga, pesan-pesan yang disampaikan bersifat umum, 
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melahirkan keserempakan, dan komunikan pada komunikasi massa bersifat 

heterogen.1 

Lagu memliki bentuk atau karakter yang sama dengan komunikasi massa, 

dimana pada lagu, komunikasi berlangsung satu arah dari musisi kepada 

pendengar, lalu komunikator dalam hal ini musisi juga melibatkan banyak pihak 

dalam satu lembaga pada proses produksi sampai lagu tersebut didistribusikan, 

selanjutnya setelah lagu didistribusikan, komunikator atau musisi tidak lagi 

mengenal komunikan atau pendengar yang terdiri dari lapisan masyarakat yang 

berbeda-beda. Fungsi komunikasi massa sebagai sarana persuasi juga erat 

kaitanyya dengan fungsi lagu. Persuasi dapat berupa pengukuhan atau bahkan 

pengubah sikap dan nilai pada seseorang, pada lagu dengan tema kritik sosial 

misalnya, sebuah lagu diciptakan untuk menunjukkan juga menyadarkan 

masyarakat bahwa sedang terjadi ketimpangan sosial saat dimana lagu tersebut 

diciptakan. 

2.2. Lirik Lagu 

Secara umum, karya sastra dapat dipilah menjadi tiga bentuk, yaitu puisi, 

prosa, dan drama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian puisi ialah 

ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan 

larik dan bait. 

Brahim menyatakan bahwa karya puisi terdiri dari banyak unsur, yang 

tanpa adanya suatu batasan sekalipun sudah dapat dibedakan antara puisi dan 

bukan puisi. Unsur-unsur tersebut antara lain berupa kata-kata, bentuk, pola rima, 
                                                            

1 Tommy Suprapto, 2009, Pengantar Teori dan Manajeman Komunikasi, Yogyakarta: Med Press, hlm. 19-20. 
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ritma, ide, makna atau masalah yang diperoleh penyairnya di dalam hidup dan 

kehidupan yang hendak disampaikannya kepada pembaca, pendengar, melalui 

teknik dan aspek-aspek tertentu. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa unsur-

unsur yang membangun sebuah puisi meliputi imaji, emosi, dan bentuknya yang 

khas.2 

Menurut Luxemburg, irama dalam puisi dapat dibentuk melalui permainan 

variasi bunyi dalam kata yang berfungsi mendekatkan kata-kata lepas serta 

sebagai struktur ritmik untuk memberi tekanan tambahan terhadap kata-kata 

dalam puisi. Permainan bunyi tersebut dapat dibagi atas asonansijika pengulangan 

bunyi tersebut merupakan bunyi vokal, dan aliterasijika pengulangan bunyi 

tersebut merupakan bunyi konsonan. Selain itu di dalam puisi juga terdapat gaya 

retorik berupa pengulangan bunyi dalam kelompok kata secara berulang-ulang, 

hal ini dikatakan sebagai gaya repetitif.3 

Kombinasi bunyi pada puisi biasanya menggambarkan perasaan 

pengarang yaitu dengan cara mempermainkan bunyi vokal dan konsonan sehingga 

menimbulkan orkestrasi (irama) seperti halnya dalam bunyi musik. Orkestrasi 

bunyi yang indah disebut sebagai eufoni, berupa perulangan bunyi vokal (a, i, u, 

e, o). Bunyi jenis ini digunakan untuk menunjukkan suasana senang dan bahagia, 

sementara bunyi yang parau disebut sebagai kakofoni biasanya berupa kombinasi 

bunyi k, p, t, s. Bunyi jenis ini dapat menunjukkan susana kesakitan, tidak 

menyenangkan, kekacauan, dan mistis.4 

                                                            
2 Suminto A. Sayuti, 1985, Puisi dan Pengajarannya, Semarang: IKIP Semarang Press, hlm. 14. 
3 Luxemburg, 1984, Pengantar Ilmu Sastra, Jakarta: Gramedia, hlm. 196. 
4 Rachmat Djoko Pradopo, 2002, Pengkajian Puisi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 32. 
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Unsur-unsur dalam puisi juga dapat ditemukan dalam lirik lagu. 

Karakterisitik penuangan ekspresi lewat adanya melodi dan notasi yang 

disesuaikan dengan kata atau kalimat sehingga dapat mempengaruhi pendengar 

atau pembaca. Untuk menyampaikan gagasannya, pengarang menciptakan daya 

ekspresi tertentu dengan menggunakan vokal, gaya bahasa, penyimpangan makna 

kata, dan sebagainya. Proses memahami dan memaknai lirik lagu adalah usaha 

untuk mengetahui makna dalam sebuah lirik lagu. Pengungkapan makna pada 

lirik lagu berarti berusaha memahami pesan yang disampaikan pengarang melalui 

gaya kebahasaannya. Keberadaan gaya bahasa dalam lirik lagu merupakan wujud 

kekayaan bahasa pengarang serta untuk memperoleh efek-efek tertentu. 

2.3. Lirik Lagu Sebagai Pesan Komunikasi 

Menurut Laswell, komunikasi adalah pesan yang disampikan kepada 

komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran 

tertentu baik secara langsung atau tidak langsung dengan maksud memberikan 

dampak atau effect kepada komunikan sesuai yang diinginkan komunikator, yang 

memenuhi unsur who, says what, in which chanel, to whom, with what 

effect.5Melalui pola pikir dan hasil cipta, manusia dapat menkomunikasikan 

segala sesuatu pemikiran kepada khalayak berupa gagasan, ide, atau opini yang 

diolah menjadi sebuah pesan komunikasi yang mudah dicerna. 

Dalam sebuah proses komunikasi, pesan merupakan hal yang utama. 

Definisi pesan sendiri adalah segala sesuatu, secara verbal maupun non-verbal, 

yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan untuk mewujudkan motif 

                                                            
5 Deddy Mulyana, 2007, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 29. 
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komunikasi. Pesan pada dasranya bersifat abstrak, kemudian lambang komunikasi 

digunakan sebagai media untuk menyalurkan pesan berupa suara, mimik, gerak, 

dan bahasa. Media tersebut digunakan secara umum agar dapat dimengerti sebagai 

alat bantu komunikasi. 

Sebagai media komunikasi, sebuah lagu menyampaikan pesan melalui 

lirik. Musisi berperan sebagai komunikator, dan lirik lagu menjadi saluran bagi 

pengarang untuk menyampaikan pesan. Pesan berupa ekspresi dari pengarang 

untuk mengungkapkan kegundahan, kemarahan, cinta, atau kritik yang 

disampaikan kepada pendengar sebagai penerima pesan. Ketika sebuah lagu 

diciptakan dan diperdengarkan terjadi pertukaran gagasan, ide, serta opini antara 

pengarang dengan pendengar. pengarang menyampaikan isi pikirannya berupa 

nada dan lirik agar pendengar mampu menangkap pesan yang terkandung 

didalamnya. Dalam pertukaran gagasan, ide, serta opini tersebut proses 

komunikasi terjadi melalui lambang musik berupa nada, dan lirik berupa teks 

dalam sebuah lagu. 

2.4. Lirik Lagu Sebagai Pesan Kritik Sosial 

Sastra tidak hanya memandang frasa sebagai sebuah nilai estetis, tetapi 

juga memiliki nilai pesan moral di dalamnya. Lirik lagu menjadi alternatif untuk 

digunakan sebagai media perlawanan, dan hal tersebut telah dipakai musisi-musisi 

dalam negeri sejak dekade 1970-an untuk menyinggung isu-isu pemerintahan kala 

itu. Fungsi lirik lagu sebagai media perlawanan akan lebih mudah dipahami ketika 

lirik lagu itu sendiri  memiliki kehendak untuk menjadi sarana kritik sosial. 
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Pada periode pemerintahan orde baru di tahun 1966-1998 yang semarak 

akan suasana korupsi, kolusi,nepotisme, kesenjangan sosial, hingga pelanggaran 

HAM. Musisi Bimbo pernah merasakan arogansi pemerintah kala itu, ketika lagu 

berudul Tante Sun dicekal oleh pemerintah di tahun 1976 karena lirik yang 

menyindir fenomena para istri pejabat yang berbisnis menggunakan fasilitas 

jabatan suami. Lalu, Rhoma Irama di tahun 1977 pernah mengeluarkan lagu 

berjudul Rupiah yang lalu dilarang oleh pemerintah karena menyinggung mata 

uang resmi Republik Indonesia sebagai ungkapan penyebab pertikaian dan 

perpecahan. Lantas di tahun 1978, lagu Rayap-Rayap milik Mogi Darusman harus 

dibredel dan ditarik peredarannya dari pasaran karena liriknya dengan keras 

menyindir pejabat-pejabat negara yang korupsi. 

Lepas tahun 1980-an, Iwan Fals bersama kelompok musik Swami kala itu 

pernah menulis salah satu lagu kritik terbaik berjudul Bongkar pada tahun 1989, 

lagu ini menyerukan tentang kritik atau lebih tepatnya pemberontakan atas kasus-

kasus pelanggaran HAM berat seperti peristiwa Talangsari, Kedung Ombo, dan 

Kacapiring. Episode lirik lagu dengan tema perlawanan atau kritik sosial tidak 

berhenti di periode pemerintahan orde baru, pasca orde baru lagu-lagu bertema 

kritik sosial masih dan terus dikumandangkan oleh musisi dari berbagai skena. 

Di skena Grunge ada Navicula, kuartet pria asal pulau Bali yang lantang 

menyuarakan kritik atas lingkungan hidup. Melalui lagu Supermarket Bencana 

dalam album Self Portrait tahun 1999 hingga lagu Bubur Kayu, Metropolutan, 

Orangutan, dan Harimau-Harimau yang terdapat di album Love Bomb tahun 

2013, Navicula dengan keras menentang pembalakan liar berujung bencana alam 
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dan perburuan satwa liar yang terjadi di Indonesia. Lalu, lagu-lagu bertema 

kemanusiaan seringkali diutarakan, mulai dari Anti Military, saat ini lebih dikenal 

dengan nama Marjinal di skena Punkrock yang menyuarakan tentang Hak Asasi 

Manusia melalui lagu HAM di album Tendang Fasis Rasis tahun 2001, lagu ini 

jelas menyinggung banyaknya kasus pelanggran HAM yang terjadi di Indonesia, 

seperti peristiwa Talangsari, Pembunuhan aktivis buruh wanita Marsinah, Tragedi 

Trisakti dan Semanggi, sampai penculikan Aktivis di tahun 1997-1998.  

Efek Rumah Kaca, trio Pop minimalis yang mengemas lagu Di Udara 

dalam album Efek Rumah Kaca tahun 2007, sebuah penghormatan untuk aktivis 

Munir, seorang pejuang HAM yang dibunuh karena alasan politis. Masih dengan 

tema yang sama, di skena Hip-Hop ada Homicide dengan lagu Puritan di mini 

album Godzkilla Necronomentry tahun 2002 dan Sajak Suara di album The 

Nekrophone Dayz tahun 2006. Sajak Suara merupakan sebuah musikalisasi puisi 

milik aktivis Widji Thukul yang “hilang” di tahun 1998, dan lagu Puritan yang 

bercerita tentang kebanalan kelompok, organisasi, hingga partai berkedok agama 

dan nasionalisme. Dari sudut pandang tersebut, lirik lagu tidak bisa dipisahkan 

dari suasana sosial yang melingkupinya dan memusatkan perhatian pada 

artefakanya saja, hal tersebut akan mereduksi pemahaman terhadap manusia dan 

zamannya. 

2.5. Kritik Sosial 

Kritik sosial terdiri dari dua istilah, yaitu kritik dan sosial dimana kedua 

kata tersebut merupakan ungkapkan makna dari suatu keadaan. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan kata kritik bermakna kecaman atau tanggapan 
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yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, 

pendapat, dan sebagainya, sedangkan kata sosial adalah suatu hal yang berkenaan 

dengan perilaku interpersonal, atau berkaitan dengan proses sosial. Sebagai 

kontrol sosial, kritik merupakan suatu usaha untuk mempertahankan 

keseimbangan sosial. 

2.6. Sebab Kritik 

Dalam interaksi sosial seringkali dijumpai dengan pertikaian, pertikaian 

muncul karena adanya persaingan, baik pertikaian yang sifatnya antar individu 

maupun pertikaian yang bersifat kelompok, pertikaian terjadi karena adanya 

perbedaan kepentingan antara orang-orang dalam individu maupun kelompok 

yang dilandasi oleh kepentingan sosial. Kepentingan sosial dikenal sebagai sifat 

golongan dalam usaha untuk kepentingan suatu kelompok masyarakat atas jalan 

kebenaran. 

Menurut pendapat Soejono Dirdjosisworo, bahwa suatu masalah timbul 

karena kepentingan sosial yang berbeda pada setiap bentuk masyarakat, keadaan 

ini terasa adanya pada masyarakat modern, masyarakat massa, dan masyarakat 

berlapis. Maka, penafsiran tentang keadilan relatif lebih subjektif, bahwa apa yang 

menurut kelompok sosial itu adil, bisa merupakan perkosaan kepentingan mutlak 

bagi kelompok atau pihak lain.6 

Faktor lain yang menyebabkan pertikaian adalah pokok persoalan yang 

dipertentangkan, perbandingan antara struktur sosial dan tujuan, dan nilai-nilai 

                                                            
6 Mushlihin al-Hafizh, 2013, Kritik Sosial; Pengertian dan Latar Belakang, Februari 2013, 

www.referensimakalah.com 
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atau kepentingan. Lalu, munculah bentuk pertentangan secara khusus dalam 

masyarakat seperti pertentangan individu, pertentangan kesukuan, dan 

pertentangan sosial. Bentuk seperti itulah yang merupakan masalah sosial, yang 

pada dasarnya disebabkan oleh adanya gangguan atau goncangan yang 

menyangkut ketidakseimbangan antara interpretasi tentang nilai-nilai sosial dan 

moral. 

2.7. Bentuk Kritik 

 Kritik bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak oleh akademisi saja, namun 

seniman dapat mengemukakan aspirasinya untuk mengkritisi apapun, seperti 

masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, sampai agama yang terjadi di 

masyarakat. Kritik yang berguna ialah kritik yang mendidik, mengangkat 

perasaan dari yang sesat kepada yang benar, dan dari yang gelap kepada yang 

terang, sebab kritik adalah penilaian atas sebuah nilai untuk mempertahankan 

keseimbangan sosial. 

2.8. Makna 

Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu semantik. 

Ferdinand de Saussure menggungkapkan pengertian makna sebagai pengertian 

atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik.7 Pengertian 

makna dijabarkan menjadi, 1. Maksud pembicara; 2. Pengaruh penerapan bahasa 

dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau kelompok; 3. Hubungan 

dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa atau antara ujaran 

                                                            
7 Abdul Chaer, 1994, Linguisitik Umum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 286. 
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dan semua hal yang ditunjukkannya; dan 4. Cara menggunakan lambang-lambang 

bahasa.8 

Bloomfield mengemukakan bahwa makna adalah suatu bentuk kebahasaan 

yang harus dianalisis dalam batas-batas unsur penting situasi dimana penutur 

mengujarnya.9 Dari pengertian para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa batasan 

tentang pengertian makna sangat sulit ditentukan karena setiap pemakai bahasa 

memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda dalam memaknai sebuah 

kata atau kalimat. 

Ada empat hal aspek-aspek makna menurut Mansoer Pateda, yaitu:10 

1. Pengertian 

Konteks pengertian disini merujuk pada tema. Pengertian ini dapat dicapai 

apabila pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan pembaca 

mempunyai kesamaan bahasa yang digunkan atau disepakati bersama. Lyons 

mengatakan bahwa pengertian adalah sistem hubungan-hubungan yang berbeda 

dengan kata lain di dalam kosakata. 

2. Nilai Rasa (Feeling) 

Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap 

pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Dengan kata lain, nilai rasa yang 

berkaitan dengan makna adalah kata-kata yang berhubungan dengan perasaan, 

baik yang berhubungan dengan dorongan maupun penilaian. Jadi, setiap kata 
                                                            

8 Harimurti Kridalaksana, 2001, Kamus Linguistik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 132. 
9 Abdul Wahab, 1995, Teori Semantik, Surabaya: Airlangga, hlm. 40. 
10 Mansoer Pateda, 2001, Semantik Leksial, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 92-95. 
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mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai rasa dan setiap kata 

mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan. 

3. Nada (Tone) 

Aspek makna nada menurut Shipley, adalah sikap pembicara terhadap 

lawan bicara. Aspek nada berhubungan pula dengan aspek makna yang bernilai 

rasa. Dengan kata lain, hubungan antara pembicara dengan pendengar akan 

menentukan sikap yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan. 

4. Maksud (Intention) 

Aspek maksud menurut Shipley, merupakan maksud senang atau tidak 

senang, efek usaha keras yang dilaksanakan. Maksud yang diinginkan dapat 

bersifat deklarasi, imperatif atau bersifat memerintah, narasi, pedagogis atau 

bersifat mendidik, persuasi, rekreasi, dan politik. 

2.9. Hermeneutika 

Menurut bahasa, kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, 

hermeneuein, yang berarti menafsirkan. Asal kata hermeneutik, dari kata Hermes, 

dewa dalam mitologi Yunani. Dewa Hermes bertugas sebagai penghubung antara 

Sang Maha Dewa di langit dengan para manusia di bumi. Sebetulnya, secara 

theologis, peran Dewa Hermes bisa dianalogikan dengan peran Nabi sebagai 

utusan Tuhan. Tugas Nabi sebagai utusan Tuhan, yaitu penerang sekaligus juga 
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penghubung untuk menyampaikan pesan dan atau ajaran dari Tuhan kepada umat 

manusia.11 

Dalam mediasi dan proses penyampaian pesan, yang disandarkan pada 

Hermes ini, tercakup dalam tiga bentuk makna dasar hermeneuein dan hermenia 

dalam penggunaan aslinya. Tiga bentukan kata kerja hermeneuein, ialah 

mengungkapkan kata-kata, menjelaskan suatu kondisi, dan menerjemahkan 

bahasa asing. Ketiga makna tadi, bisa diwakili kata kerja bahasa Inggris “to 

interpret”, yang membentuk makna independen dan signifikan bagi interpretasi. 

Karena itu, interpertasi mengacu ke tiga persoalan berbeda, yaitu pengucapan 

lisan, penjelasan yang masuk akal, dan penerjemahan dari bahasa lain. 

Hermeneutika adalah studi tentang pemahaman, khususnya tugas 

pemahaman pada teks sastra. Ada dua fokus perhatian di sini, yaitu peristiwa 

pemahaman teks dan persoalan yang lebih mengarah mengenai apa pemahaman 

dan interpretasi itu.12 Ada tiga pilar dalam pemahaman dan penafsiran, yaitu dunia 

pengarang, dunia teks, dan dunia pembaca. Melalui tiga pilar tadi, upaya 

pemahaman, atau lebih lanjut 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. 

 

                                                            
11 Lathifathul Izzah el Mahdi. 2007, Hermeneutika-Fenomenologi Paul Ricoeur: Dari Pembacaan Simbol 

Hngga Pembacaan Teks-Aksi-Sejarah, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 6 No. 1, Januari-Juni 2007, 

hlm. 21. 
12 Richard E. Palmer, 2005, Hermeneutika: Teori Baru Mnegenai Interpretasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  

hlm. 8. 
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2.10. Hermeneutika Paul Ricoeur 

Dalam buku Hermeneutics and The Human Sciences13, Ricoeur 

mendefinisikan hermeneutika sebagai berikut, 

“Hermeneutics is the theory of the operations of understanding in their 

relation to the interpretation of text”,terjemahan: “Hermeneutika adalah teori 

tentang bekerjanya pemahaman dalam menafsirkan teks”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, Ricoeur kemudian mengatakan, 

“So, the key idea will be the realisation of discourse as a text; and 

elaboration of the catagories of the text will be the concern of subsequent study”, 

terjemahan: “Jadi, gagasan kuncinya adalah realisasi diskursus sebagai teks, 

sementara pendalaman tentang kategori-kategori teks akan menjadi objek 

pembahasan kajian selanjutnya”. 

Wacana (discourse) sendiri, dilihat Ricoeur sebagai sesuatu yang lahir dari 

tuturan individu. Dalam hal ini Ricoeur menyinggung teori linguistik Ferdinand 

de Saussure yang diperbandingkan dengan konsep Hjemslev. Saussure 

membedakan bahasa dalam dikotomi sistem bahasa (langue) dengan tuturan 

individu (parole). Sedangkan Hjemslev mengkategorikannya dalam skema dan 

penggunaan. Dari dualitas inilah, menurut Ricoeur, teori tentang wacana 

(discourse) lahir. Dalam perspektif Ricoeur, parole atau ujaran individu identik 

dengan wacana (discourse). Menurut Ricoeur, wacana berbeda dengan bahasa 

                                                            
13 Paul Ricoeur, 1981, Hermeneutics and The Human Sciences: Essays on Language, Action, and 

Interpretation, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 43. 
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sebagai sistem (langue). Wacana lahir karena adanya pertukaran makna dalam 

peristiwa tutur, Ricoeur menulis,  

“The eventful character is now linked to the person who speaks; theevent 

consists in the fact that someone speaks, someone expresses himself intaking up 

speech”, terjemahan: “Karakter peristiwanya sekarang dihubungkan pada orang 

yang berbicara, peristiwa menjadi peristiwa karena ada seseorang yang berbicara, 

bahwa seseorang mengekspresikan dirinya dengan berbicara”.14 

Selanjutnya dijelaskan bahwa terdapat empat unsur pembentuk wacana, 

yakni terdapatnya subjek yang menyatakan, isi atau proposisi yang merupakan 

dunia yang digambarkan, alamat yang dituju, dan terdapatnya konteks (ruang dan 

waktu). Dalam wacana terjadi lalu-lintas makna yang sangat kompleks. 

Tugas hermeneutika adalah menafsirkan makna dan pesan seobjektif 

mungkin sesuai dengan yang diinginkan teks. Teks itu sendiri tentu saja tidak 

terbatas pada fakta otonom yang tertulis atau terlukis (visual), tetapi selalu 

berkaitan dengan konteks. Di dalam konteks terdapat berbagai aspek yang bisa 

mendukung keutuhan pemaknaan. Aspek yang dimaksud menyangkut juga 

biografi kreator (seniman) dan berbagai hal yang berkaitan dengannya. Hal yang 

harus diperhatikan adalah seleksi atas hal-hal di luar teks harus selalu berada 

dalam petunjuk teks. Ini berarti bahwa analisis harus selalu bergerak dari teks, 

bukan sebaliknya. Hal terpenting dari semua itu adalah bahwa proses penafsiran 

                                                            
14 ibid., hlm. 133. 
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selalu merupakan dialog antara teks dan penafsir. Ricoeur dengan merujuk pada 

Dilthey, menyebutnya sebagai lingkaran hermenutik (hermeneutical circle).15 

Pemaknaan dalam terminologi Ricoeur adalah suatu dialektika antara 

penjelasan dan pemahaman. Penjelasan merupakan analisis secara struktural yang 

dilakukan terhadap karya dengan tidak melihat hubungannya pada dunia yang ada 

di luar teks. Sedangkan pemahaman merupakan analisis dengan melihat rujukan 

yang ada di luar teks yang disebut sebagai makna kontekstual. Pemahaman 

sepenuhnya diperantarai oleh seluruh prosedur penjelasan yang mendahuluinya 

dan mengiringinya. Jadi, analisis struktural adalah mediasi untuk memahami teks 

yang berarti mengikuti pergerakannya dari pengertian kepada rujukan, dari apa 

yang ia katakan kepada tentang apa yang dibicarakannya. 

Analisis hermeneutik kemudian melampaui kajian struktural. Bergerak 

lebih jauh dari kajian struktural, analisis hermeneutika melibatkan berbagai 

disiplin ilmu yang relevan sehingga memungkinkan penafsiran menjadi lebih luas 

dan dalam. Bagaimanapun berbagai elemen struktur yang bersifat simbolik tidak 

bisa dibongkar dengan hanya melihat relasi antar elemen tersebut. Oleh sebab itu, 

penafsiran dalam perspektif hermeneutika juga mencakup semua ilmu yang 

dimungkinkan ikut membentuknya: psikologi, sosiologi, politik, antropologi, 

sejarah, dan lain-lain. Ini yang dimaksud dengan distansiasi atas dunia teks 

(objek) dan apropriasi atau pemahaman diri. Dengan perkataan lain, jika teks 

(objek) dipahami melalui analisis relasi antar unsurnya (struktural), bidang-bidang 

                                                            
15 ibid., hlm. 165. 
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lain yang belum tersentuh bisa dipahami melalui bidang-bidang ilmu dan metode 

lain yang relevan dan memungkinkan.16 

Hermeneutika berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan 

horison-horison (cakrawala) yang melingkupi teks tersebut. Horison yang 

dimaksud adalah horison teks, pengarang, dan pembaca. Dengan memperhatikan 

ketiga horison tersebut diharapkan suatu upaya pemahaman dan penafsiran 

menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks, yang selain melacak 

bagaimana suatu teks dimunculkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang 

masuk dan ingin dimasukkan oleh pengarang ke dalam teks, juga berusaha 

melahirkan kembali makna sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks dibaca atau 

dipahami. Dengan kata lain, hermeneutika memperhatikan tiga hal sebagai 

komponen pokok dalam upaya penafsiran yaitu teks, konteks, kemudian 

melakukan upaya kontekstualisasi.17
 

                                                            
16 Haryatmoko, 2002, Memahami Diri Lebih Baik: Hermeneutika Menurut Paul Ricoeur, Jakarta: Kompas, 

hlm. 18. 
17 Mudjia Rahardjo & Zainal Habib, 2007, Hermeneutika Gadamerian: Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik 

Gus Dur, Malang: Universitas Islam Negeri – Malang Press, hlm. 90-91. 


