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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial tidak 

terlepas dari komunikasi. Karena komunikasi merupakan kebutuhan pokok 

untuk keberlangsungan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Harold D. 

Lasswell menyatakan bahwa tindakan komunikasi ialah dengan menjawab 

pertanyaan “Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui 

saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya”. Pada studi komunikasi 

antarmanusia, komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun 

hubungan antar sesama manusia, melalui pertukaran informasi, untuk 

menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta berusaha untuk mengubah 

sikap dan tingkah laku itu. (Hafied Cangara, 2009 : 19) 

Pada perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, 

komunikasi menjadi salah satu syarat untuk dapat terjalinnya hubungan antar 

manusia satu dengan manusia yang lain. baik sebagai individu-individu 

maupun kelompok. 

Pada hakikatnya, proses komunikasi adalah proses penyampaian 

pikiran atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan. Pikiran yang 

dimaksud dapat berupa gagasan, opini, informasi dan sejenisnya. Sedangkan 

perasaan dapat berupa keyakinan, prasangka, keraguan, kekhawatiran dan 

sebagainya. Yang mana semua itu timbul dari perasaan seseorang. 
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Berdasarkan definisi dari Lasswell, terdapat lima unsur komunikasi 

yang saling bergantung satu sama lain, yaitu sumber (source), pesan 

(message), saluran atau media, penerima (receiver) dan efek (effect). Selain itu 

terdapat unsur lain yang sering ditambahkan adalah umpan balik (feed back) 

dan gangguan atau kendala komunikasi (noise/barries). (Deddy Mulyana, 

2008 : 69)  

Sebagai bentuk pokok kehidupan manusia akan komunikasi semata-

mata tidak terlepas dari kebutuhan berupa informasi. Teknik dalam 

penyampaian informasi dan jenis informasi yang akan disampaikan dapat 

menjadi tolok ukur akan keberhasilan proses komunikasi yang sedang terjadi. 

Termasuk media komunikasi yang saat ini semakin banyak berkembang dan 

beragam saat ini. 

Salah satu media komunikasi adalah melalui sebuah lagu. Yang mana 

di dalam sebuah lagu terdapat lirik yang berisi tentang pesan-pesan yang 

kemudian disebarkan secara massal kepada masyarakat. Media komunikasi 

yang sedemikian ini, dapat dikatakan cukup efektif untuk diterima oleh 

khalayak. Sehingga melalui media seperti ini, pesan akan dapat tepat pada 

sasaran yaitu kepada penerima pesan (komunikan). 

Dikaitkan dengan proses komunikasi diatas, yang memiliki peran 

penting dalam membentuk pola pikir dari komunikan atau pendengar adalah 

komunikasi massa. Menurut Josep A. Devito, komunikasi massa adalah 

komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar audio dan visual yang 

ditujukan kepada massa atau khalayak yang luar biasa banyaknya. Jay Black 
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dan Frederick C. Withey mendefinisikan juga bahwa komunikasi massa 

sebagai sebuah proses dimana pesan-pesan yang diproduksi secara massal atau 

tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim 

dan heterogen. (Nurudin, 2007 : 12) 

Lagu sebagai media penyampai pesan oleh komunikator kepada 

komunikan, pada sebuah lagu pesan terletak pada lirik lagu itu sendiri. Lirik 

merupakan salah satu komponen dari lagu yang mengkomunikasikan pesan 

berupa tulisan, kata-kata dan kalimat yang dapat digunakan agar dapat 

tercipta suasana tertentu kepada pendengarnya. Sehingga dapat menciptakan 

makna-makna dan penafsiran yang beragam. Pesan yang dikomunikasikan 

dalam sebuah lagu bisa bertemakan apa saja, sebagai contoh adalah tema 

sosial, percintaan, perjuangan dan lain sebagainya. 

Lirik dari sebuah lagu merupakan penggambaran dari sebuah realitas 

dan fenomena yang dirasakan oleh pencipta lagu. Sehingga pencipta lagu 

berusaha menyampaikan pesannya melalui sebuah lirik lagu. Akan tetapi Lirik 

yang disampaikan oleh pencipta lagu dapat memiliki kesan dan makna 

tersendiri sesuai dengan cara dan sudut pandang baik dari pencipta lagu 

maupun masyarakat. Begitu juga dengan dampak yang akan ditimbulkan dari 

masing-masing lirik lagu. Oleh karena itu, lirik lagu dapat dimanfaatkan 

sebagai media penyampai pesan yang bersifat menghibur, informatif, 

penyampai kekaguman atau bahkan sebagai media kritik akan suatu hal 

tertentu. 

 



4 
 

Di era yang semakin bebas dalam berpendapat ini, tidak sedikit dari 

pencipta lagu menuangkan ide-ide dan pesan-pesannya melalui lirik sebuah 

lagu. Seiring dengan hal tersebut, banyak bermunculan karya-karya lagu yang 

berusaha mengkritik atas kejadian sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain 

sebagainya. Beberapa musisi atau kelompok musik yang menjadi sorotan akan 

karyanya yang kritis antara lain seperti group band Slank, Navicula, Efek 

Rumah Kaca, musisi terdahulu Doel Sumbang, Sawung Jabo dan yang tidak 

pernah absen dalam hal ini adalah musisi Iwan Fals yang mana selalu 

konsisten dengan karya-karyanya yang khas dari awal kemunculannya. 

Iwan Fals atau dengan nama lengkap Virgiawan Listanto yang lahir di 

Jakarta, 3 September 1961 merupakan seorang penyanyi beraliran balada yang 

melegenda di Indonesia. Mulai dikenal di dunia musik mulai tahun 70-an 

menjadi pemenang Festival Musik Country, Iwan Fals kemudian mengikuti 

Festival Lagu Humor yang diselenggarakan oleh Lembaga Humor Indonesia 

(LHI). Namun jika ditelusuri awal perjalanan karir Iwan Fals sebenarnya 

sudah dimulai sejak masih sekolah di Bandung. Sejak masih duduk di bangku 

SMP Iwan Fals sudah ngamen dengan teman-temannya. Dengan begitulah 

Iwan Fals semakin menunjukkan kualitas dan eksistensinya menjadi tetap 

bertahan hingga saat ini. (Tiga Rambu, 2014 : http://www.iwanfals.co.id) 

Hingga pada saat ini, Iwan Fals sudah merilis lebih dari 40 album baik 

berupa album solo maupun album kompilasi dan kolaborasi bersama musisi-

musisi ternama Indonesia. Selain itu juga tidak sedikit single lagu yang sudah 
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diciptakan olehnya, bahkan ada beberapa dari karyanya tidak beredar 

dipasaran. 

Melalui lirik dan lagu yang sudah diciptakan, Iwan Fals berusaha 

untuk menyuarakan tentang apa yang terjadi di masyarakat Indonesia. Melalui 

karya-karyanya juga, Iwan Fals berusaha untuk mengkritik perilaku 

sekelompok orang seperti wakil rakyat, pemerintah, bahkan seorang Presiden 

pun tak lepas dari kritikan pedas musisi ini. Sebagai contoh lagunya yang 

berjudul Siang Seberang Istana, Lonteku, Bento bahkan tentang bencana yang 

pernah terjadi di Indonesia seperti Bencana Alam, Potret Panen Mimpi 

Wereng dan sebagainya. 

Perjalanan karir musik Iwan Fals untuk menduduki puncak 

kesuksesan, bukanlah hal yang mudah. Banyak problematika yang terjadi 

selama perjalanan karirnya. Seperti yang Ia alami dengan kasus-kasus lagunya 

yang pada awalnya di awasi oleh pemerintahan Presiden Soeharto hingga pada 

masa itu ditegur atas lirik lagunya yang vulgar dan membuat panas telinga 

pemerintahan. Karena lirik yang diciptakan oleh Iwan Fals dapat membangun 

pola pikir pendengarnya akan realitas yang sebenarnya terjadi. Selain itu, 

tentang kehidupan pribadi dan keluarganyapun dituangkan dalam sebuah lagu 

yaitu menceritakan tentang anak-anaknya dan tentang istri tercintanya yang 

bernama Rosana atau yang akrab dipanggil Mbak Yos. 

Dalam perjalanannya selama Orde Baru, ada beberapa jadwal konser 

yang dilarang dan dibatalkan oleh pihak keamanan hanya karena lirik-lirik 

dari lagu Iwan Fals yang kritis, demonstratif dan membangkitkan perlawanan 
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yang massif. Hal tersebut dilakukan karna adanya rasa kekhawatiran dari 

pemerintah yang berpikiran bahwa karya-karya Iwan Fals dapat berpotensi 

untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia saat itu. Hingga pada akhirnya 

rangkaian tour 100 kota tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan 

rencana. 

Menuju berakhirnya pasca masa Orde Baru, bersama Billy J. 

Budhiarjo Iwan membuat album Orang Gila. Dimana dari posisi nama 

albumnya saja sudah menarik perhatian. Namun mulai pada album ini Iwan 

fals seperti kehilangan jadi dirinya, meskipun suara dan isi dari lagunya tetap 

lantang dan berbobot. Semakin kesini memang terasa sekali bahwa perlahan 

mulai ada perubahan gaya musik yang diciptakan oleh Iwan Fals, bahkan tidak 

sebegitu kritis seperti pada album-albumnya yang dulu. Meski merasa ada 

yang berubah dari maestro ini, tidak menggoyahkan para penggemarnya untuk 

berhenti mengidolakannya. 

Berada pada masa kegalauan dari Iwan Fals, setelah album Orang Gila 

beredar dipasaran Iwan lebih banyak mengeluarga lagu berupa single-single 

dan juga berkolaborasi dengan teman-temannya. Hingga pada tahun 1997, 

Iwan Fals kehilangan putranya yang bernama Galang Rambu Anarki. Putra 

dari Iwan Fals meninggal di usia 16 tahun dikarenakan salah satu dari 

penyakit asma atau juga adanya dugaan dari overdosis narkoba. 

Selain permasalahan tekanan-tekanan dari pemerintah atas karya-

karyanya, kemudian muncul permasalahan dalam keluarganya yaitu 

kehilangan seorang putra menjadikan Iwan Fals kurang aktif dalam 
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menciptakan sebuah lagu. Didukung dengan keadaan pada tahun 1998 banyak 

muncul permasalahan di Indonesia yang mana disebut dengan Reformasi 1998 

pada bulan Mei dengan berdampaknya ke berbagai macam hal. 

Dengan banyaknya kejadian pada reformasi tahun 1998, Iwan Fals 

sempat mengeluarkan album yang berjudul Salam Reformasi. Akan tetapi 

album yang di rilis pada tahun 1998 dan 1999 merupakan album kompilasi 

yaitu kumpulan lagu-lagu terdahulu dengan maksud hanya untuk menyapa 

masa yang baru. 

Pada tahun 2002, sebagai langkah awal di masa reformasi akhirnya 

Iwan Fals mulai aktif kembali dalam membuat album. Banyak dari 

penggemarnya bertanya-tanya karena selama masa vakumnya, Iwan Fals 

hanya mengaransemen ulang lagu-lagu lama. Akan tetapi di album berjudul 

Suara Hati, Iwan Fals seperti benar-benar lahir kembali dalam dunia musik. 

Album ini merupakan album solo Iwan Fals yang benar-benar baru mulai dari 

lagu, vokal, musik dan suasana lagu yang lebih fresh. Di dalam album ini juga 

sudah terdapat kritikan melalui beberapa lagu yang menggambarkan suasana 

yang tengah terjadi di masa reformasi. (2009 : www.biografiku.com) 

Karena perjalanan karir Iwan Fals sebelum masa reformasi banyak dari 

karya-karyanya mencuat dengan makna kritikan-kritikan dengan jumlah yang 

tidak sedikit. Namun dengan permasalahan yang dihadapinya, semakin 

berjalan kesini lagu-lagu yang diciptakan mulai ada perubahan yang cukup 

signifikan. Seakan-akan arti kebebasan reformasi tidak begitu berpengaruh 
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baginya atau bisa dibilang Iwan Fals tidak segarang yang dulu dimasa 70-an 

dan 80-an atau masa orde baru. 

Peristiwa lengsernya Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998 menjadi 

tanda berakhirnya dari masa pemerintahan pasca orde baru. Masa reformasi 

muncul dari tahun 1998 sampai dengan saat ini. Masa reformasi sudah 

berjalan 15 tahun sejak tahun 1998 pasca pemerintahan orde baru dan muncul 

sistem demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian, reformasi memiliki sifat 

keterbukaan dan kebebasan diberbagai hal dalam masyarakat. 

Dimasa keterbukaan dan kebebasan yang seperti ini, masyarakat dapat 

menilai dengan sendirinya mengenai kinerja dari pemerintahan diberbagai 

tingkatan melalui informasi-informasi yang disampaikan dari pemerintahan 

pusat. Sehingga banyak dari masyarakat kita yang menyampaikan aspirasi dan 

opini melalui berbagai macam media yang bertujuan untuk menuntut pada 

pemerintahan. 

Peristiwa Mei 1998 yang merupakan gerakan reformasi di Indonesia 

ini dilatarbelakangi oleh faktor politik, sosial dan ekonomi. Dari faktor politik 

dipicu oleh pengangkatan kembali Soeharto menjadi Presiden RI dari hasil 

pemilu tahun 1997 yang menunjukkan bahwa Partai Golkar sebagai pemenang 

mutlak. Sehingga berpotensi untuk membentuk Kabinet Pembangunan VII 

yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi. Kemudian dari faktor ekonomi, 

pada saat ini Indonesia terkena dampak dari krisis moneter dunia yang 

mengakibatkan turunnya nilai rupiah. Hal itu diperparah dengan hutang luar 
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negeri Indonesia yang semakin buruk dan juga harga-harga pokok mengalami 

ketidakstabilan harga. Hingga pada faktor sosial banyak terjadi konflik sosial 

di berbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya krisis-krisis dan konflik yang 

berkepanjangan, berakibat pada hilangnya kepercayaan rakyat kepada 

pemerintah. 

Berakhirnya tragedi-tragedi pada tahun 1998 bukan berarti seiring 

dengan perjalanan masa menuju sekarang ini, Indonesia dapat hidup dengan 

tentram dan damai. Buktinya pada perjalanan masa reformasi yang sekarang 

masih berlangsung masih banyak tindak-tindak korupsi diberbagai lembaga 

dan kepentingan, terjadinya peperangan antar masyarakat dan juga ketidak 

adilan dalam hukum peradilan Indonesia. 

Berkaitan pada penjelasan diatas, mengakibatkan peneliti tertarik  

secara garis besar untuk meneliti lirik-lirik lagu Iwan Fals dalam album-

albumnya pasca reformasi politik tahun 1998. Apalagi dengan penyampaian 

dan gaya bahasa yang di gunakan oleh Iwan Fals selalu tidak terlepas dari 

bahasa kiasan yang beraneka ragam. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut dengan menggunakan pisau analisis Hermeneutika untuk 

menelaah lebih dalam mengenai pesan yang ingin dikomunikasikan oleh Iwan 

Fals melalui lirik lagu berupa bahasa, kata dan kalimat. 

Atas dasar pemaparan yang melatar belakangi penelitian ini, karena 

fokus pada bahasa dan teks dalam sebuah media informasi maka peneliti 

menarik dalam sebuah penelitian dengan judul Analisis Hermeneutika pada 

Lirik-Lirik Lagu Karya Iwan Fals Pasca Reformasi Politik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada penjelasan yang terdapat dalam latar belakang, 

perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu makna apa 

yang terkandung dalam lirik-lirik lagu karya Iwan Fals pasca reformasi politik 

melalui analisis hermeneutika? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan mengungkap makna pesan yang terkandung dalam 

lirik-lirik lagu karya Iwan fals pasca reformasi politik melalui analisis 

hermeneutika. 

2. Untuk mengetahui kecenderungan tema dari masing-masing album lagu 

karya Iwan Fals pasca reformasi politik. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Secara akademis, penelitian ini hiharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan kajian untuk Program Studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang mengenai pemaknaan teks melalui 

analisis hermeneutika dalam sebuah karya komunikasi massa yang bersifat 

menghibur, namun memiliki pesan kritis akan suatu fenomena. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat pada umumnya serta menjadi salah satu rujukan dan 
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pandangan kepada para pencipta lagu di Indonesia. Hingga pada akhirnya 

karya yang dihasilkannya tidak hanya bersifat menghibur akan tetapi juga 

dapat memberikan berbagai macam pesan kepada pendengarnya. 

Mengingat di era perkembangan media komunikasi yang semakin pesat, 

penikmat musik memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang sangat 

kritis terhadap produk-produk media yang sedang bermunculan. Sehingga 

diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat tidak hanya 

menikmati lagunya saja akan tetapi dapat memahami makna pesan yang 

terdapat dalam lagu melalui lirik. 
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