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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aktifitas dasar manusia. Melalui komunikasi manusia 

dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-haridi 

rumah ditempat kerja, pasar, masyarakat, atau dimanapun manusia berada. Tidak 

ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi dalam kehidupan sehari-

harinya. 

 Hal ini terkait dengan manusia sebagai makhluk sosial yang saling 

membutuhkan satu sama lain. Dengan berkomunikasi secara efektif maka, 

kegitan-kegitan yang dilakukan manusia dapat berjalan dengan baik. Tanpa 

adanya komunikasi dengan baik mengakibatkan ketidak teraturan dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari baik itudi rumah maupun dalam suatu organisasi, 

perusahaan dan dimanapun manusia itu berada. 

Dewasa ini, jika kita melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat 

dalam kehidupan manusia, maka kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan            

proses berkomunikasi, baik antar individu atau kelompok. Terkait dengan 

perkembangan teknologi tersebut maka peran media sangat dibutuhkan sebagai 

mediator atau perantara dalam berkomunikasi. Media massa merupakan salah satu 

sarana yang digunakan untuk memberikan suatu pesan kepada khalayak, dan salah 

satu prasarana dalam komunikasi media massa adalah melalui media elektronik. 

Media elektronik diantaranya adalah televisi, komputer, radio, telepon, dan lain-

lain.  
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Penyampaian pesan melalui media tersebut dapat diambil sebuah contoh pada 

kehidupan bermusik. Musik adalah salah satu media sebagai penyampai pesan 

kepada khalayak. Dengan musik kita dapat menyampaikan pesan moral kepada 

pendengar. Musik sangat berpengaruh dalam kehidupan, hampir setiap hari orang 

tidak pernah lepas untuk memutar musik dari berbagai genre yang disukai setiap 

individu. Dikalangan para pelaku musik pasti mempunyai tujuan tertentu dalam 

penciptaan sebuah karya musik. Salah satu jenis aliran musik yang cukup diminati 

oleh khalayak terutama pada segmen remaja dan dewasa adalah musik rap. Musik 

Rap adalah salah satu unsur Hiphop. Hiphop sendiri merupakan sebuah gerakan 

kebudayaan yang mulai tumbuh sekitar tahun 1970-an yang dikembangkan oleh 

masyarakat Afro-Amerika dan Latin-Amerika (Adhe, 2005:13). Berbicara 

mengenai budaya, musik hiphop yang masuk ke Indonesia merupakan suatu 

bentuk budaya populer yang berhasil diserap oleh masyarakat Indonesia.Hal ini 

dikarenakan budaya populer mengandalkan unsur kesenangan dan hiburan, dan 

salah satufungsi media massa adalah untuk menghibur khalayaknya (to 

entertain).Budaya populer adalah gaya, style, ide, perspektif, dan sikap yang 

benar-benar berbeda dengan budaya arus utama (mainstream). Dalam perspektif 

industri budaya, budaya populer merupakan budaya yang lahir atas kehendak 

media. Hal ini dikarenakan media telah memproduksi segala macam jenis produk 

budaya populer yang hasilnya telah disebarluaskan melalui jaringan global media 

hingga masyarakat tanpa sadar telah menyerapnya.Pada awalnya kajian tentang 

budaya populer tidak terlepas dari peran Amerika Serikat dalam memproduksi dan 

menyebarkan budaya populer, termasuk dalam penyebaran musik hiphop. Negara 

itu telah menanamkan akar yang sangat kuat dalam industri budaya populer, 



3 

 

antara lain jika kita melihat dari segi musik adalah melalui Music Television 

(MTV). 

Hip hop dan rap merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Rap 

merupakan teknik vokal yang menggunakan kata-kata dengan cepat, sementara 

pelakunya disebut Rapper. Pada tahun 1999-an di kota Malang telah bermunculan 

nama grup hingga solo Rap. Grup Rap yang ada di kota Malang yaitu Black 

Army, Psyco Patic, Twin Sista, Bareta 82, Drop Out, TD MC, F.O.T, Rap Street, 

PARANOIT, Bastart, Chanel One, APA, serta Rapper solonya PHY D PHAY, 

Bilal dan Shadow. Nama Rapper yang bermunculan tersebut dalam satu naungan 

MH2C (Malang HipHop Community).  

Pada Tahun 2001, salah satu grup Rap di kota Malang, yaitu : Rap Street 

telah menjadi naungan ke dua para Rapper di kota Malang. Rapper yang bergerak 

di Rap Street antara lain Marga’O, TATZ BEAT, Big Dayers, Begundal 

Seperempat, Mr. Blazt, Afratease, Es’We, Lepas Kendali, Sigit Good Father. Pada 

Tahun 2004 mereka membuat grup Rapper baru yang di beri nama Nganchuk 

Crew. 

Pingin njaok metu, sopo gelem peju 

Ketimbang tuku kene tak pasno susumu 

Ayo mbalon ayo mbalon 

Telung atus ewu oleh mbak lemu 

Seng seneng gae tengtop sexy werno’e biru 

Ayo mbalon ayo mbalon 

Secarik lirik yang berusaha mengajak pendengar untuk melakukan hal 

negatif(Sex). Lirik lagu pada grup Rapper Ngancuk Crew sering menggunakan 
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kata-kata kotor dalam artian tema lagu yang negatif, lagu ciptaan Nganchuk Crew 

diantaranya adalah Konchoku Gathel, Mrs Happy Me Kibau, Pring Cagak Radio, 

Cenkghoer (Ngaceng Nganggur), Ayo Mendem, Sarap Maneh (Arab Money 

Parody), Ayo Mbalon, Tak Perduli, Ngumbah Moto, Arak Polehan, Patrol Kawor 

Tawor, Ayo Ngombe Arak, KENCUR (Keminggris Ancur), Ngertio Mak, dan 

Gak Mboiz. 

Banyak pro dan kontra menyebarnya lagu karya Nganchuk Crew, baik dari 

kalangan remaja maupun kalangan kelompok Hiphop di kota Malang sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik meneliti pemaknaan kelompok rapper 

kota Malang tentang pesan lagu Nganchuk Crew (studi pada kelompok musik 

Rapper“Malang Hiphop Community”), yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pemaknaan lagu-lagu kontroversial Ngancuk Crew di kalangan 

kelompok MH2C (Malang Hiphop Community). 

 

1.2Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

permasalahannya penelitian sebagai berikut : 

Bagaimana pemaknaan kelompok Rapper Malang Hiphop Community 

tentang pesan lagu Nganchuk Crew ? 
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1.3  Tujuan penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan kelompok Rapper Malang 

Hiphop Community tentang pesan lagu Nganchuk Crew. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu

komunikasi khususnya audio visual mengenai makna pesan pada lagu. Serta

dapat memberikan masukan berupa gambaran, data, maupun referensi bagi

penelitian selanjutnya mengenai studi resepsi dalam pemaknaan sebuah pesan

lagu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada masyarakat luas dalam

menangkap dan menerima pesan yang terkandung pada sebuah lagu.

Memberikan pengertian tentang adanya kandungan pesan negatif dalam lagu,

sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan pecinta lagu dapat

membedakan mana lagu yang mempunyai nilai pesan yang baik dan mana

yang tidak.


