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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Musik sebagai Media Komunikasi 

2.1.1. Musik 

Musik dapat didefinisikan sebagai sebuah cetusan ekspresi atau pikiran 

yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi. Asal kata musik berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu mousike yang diambil dari nama dewa dalam mitologi 

Yunani kuno, yaitu Mousa yang dapat diartikan sebagai mempin seni dan ilmu 

(Ensiklopedi National Indonesia, 1990:413). 

Musik dapat dikatakan sebagai perilaku sosial yang kompleks dan 

universal. Setiap masyarakat memiliki apa yang disebut dengan musik, oleh 

karenanya semua warga masyarakat adalah potret dari kehidupan musikal. Faktor 

budaya juga dapat mempengaruhi suatu perbedaan, pada budaya barat terdapat 

perbedaan tajam antara siapa yang memproduksi musik dan siapa yang 

mengkonsumsinya. Walau kenyataannya hampir semua golongan dapat 

mengkonsumsi musik, mendengar, terinspirasi mengikuti irama, dan 

mengembangkannya. Dengan demikian mayoritas diam pun adalah masyarakat 

yang musikal dalam kapasitas pemahaman diatas.  

Miller mengatakan bahwa perilaku musik yang rumit dalam sebuah 

pertunjukkan musik adalah sama dengan wujud dari kapasitas yang diwariskan 

sejak nenek moyang primata untuk menunjukkan “protean”nya, yaitu suatu 

perilaku yang terprediksi dengan maksud menarik perhatian pasangannya. Bagi 

Miller, musikalitas adalah perilaku yang terkondisi secara genetis. Sedangkan 
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tingkat ekspresi musikalitas diperoleh dari sifat genetika yang berbeda dalam 

perilaku protean (Djohan, 2009:43). 

 Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

musik adalah “bunyi-bunyian”. Musik pada hakikatnya adalah bagian dari seni 

yang menggunakan bunyi sebagai media penciptanya. Walaupun dari waktu ke 

waktu beranekaragam bunyi senantiasa mengerumuni, tidak semuanya dapat 

dianggap sebagai musik karena sebuah karya musik harus memiliki lirik, melodi, 

ritme, harmoni, dan lain-lain. Beberapa definisi tentang musik: 

 Bunyi/ kesan terhadap sesuatu yang ditangkap oleh indera pendengar. 

 Suatu karya seni dengan segenap unsur pokok dan pendukungnya. 

 Segala bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau kumpulan 

dan disajikan sebagai musik. 

Berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti mengenai lirik lagu 

“Setan Tertawa”, “Sarjana Muda”, dan “Mafia Hukum”, dalam lagu tersebut 

bukan saja gabungan dari berbagai instrumen alat musik, namun terdapat 

pengungkapan pikiran dan perasaan yang dialami oleh penulis liriknya. Sehingga 

dalam lagu tersebut dapat diekspresikan sebagai satu kesatuan yang saling 

berkesinambungan. Karena itu setiap irama musik harus terkait satu sama lain 

antara pikiran, perasaan, dan juga intrumen yang dihasilkan dalam alat music, 

sehingga pada akhirnya musik dapat dipahami oleh masyarakat. Selain sebagai 

hiburan, musik juga dijadikan sebagai banyak hal, seperti menenangkan perasaan 

agar pendengarnya dapat merasakan alunan dalam musik tersebut. Dalam 

penelitian ini, musik dapat dijadikan sebagai sarana penyampaian kritikan agar 

para pendengarnya dapat merasakan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. 
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2.1.2. Unsur-Unsur Musik 

Dalam musik terdapat beberapa unsur-unsur didalamnya yang terdiri dari: 

a. Irama atau Ritme 

Irama atau Ritme adalah dinamika bunyi yang bergerak secara teratur serta 

berhubungan dengan panjang pendeknya not, berat ringannya aksen 

(tekanan) pada not sehingga dapat dirasakan (Sijaya, 1984:1). Irama 

berbeda dengan birama. Irama tidak tampak dalam penulisan lagu, tetapi 

dirasakan saat lagu dimainkan. Birama menurut Jamalus (1988:56) terlihat 

pada penulisan lagu, irama sebagai unsur keteraturan dalam musik 

menyebabkan lagu enak didengar dan dirasakan. 

b. Melodi 

Melodi adalah susunan atau urutan nada-nada dalam musik yang terdengar 

dalam berbagai tinggi rendahnya nada (Kodijat, 1986:45). Jamalus 

mengatakan bahwa “Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan 

getaran teratur) yang terdengar berurutan serta berirama dan 

mengugkapkan suatu gagasan atau ide” (1988:16). 

c. Harmoni 

Harmoni menurut Syafiq (2003:133) dalam ensiklopedia musik adalah hal 

yang terkait dengan keselarasan paduan bunyi. Secara teknis, harmoni 

meliputi susunan, peranan dari sebuah paduan bunyi dengan sesamanya, 

atau dengan bentuk keseluruhannya. Maka dari itu, harmoni merupakan 

kombinasi dari berbagai bunyi yang dihasilkan dalam musik. Istilah 

harmoni juga berati studi tentang paduan bunyi yang didalamnya 

terangkum konsep dan fungsi serta hubungannya satu sama lain. 
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Menurut Kodijat (1986:32) harmoni juga pengetahuan tentang hubungan 

nada-nada dalam akord serta hubungan antara masing-masing akord. 

Akord adalah rangkaian dari dua nada atau lebih yang dibunyikan serentak 

dan menghasilkan suara yang selaras. 

2.1.3. Instrumen Musik 

 Instrumen berasal dari kata instrument (dalam seni musik) berarti alat 

musik atau bunyi-bunyian. Menurut Soewito (1996:13) instrumen musik adalah 

sarana untuk penampilan suatu kesenian. Dengan demikian, instrumen musik ialah 

alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi atau suara dalam menampilkan 

suatu produk kesenian. 

 Secara umum, instrumen musik apabila ditinjau dari sumber bunyinya 

terdiri dari 5 jenis, yaitu instrumen musik pukul, instrumen musik tiup, instrumen 

musik petik, instrumen musik gesek, dan instrumen vokal (Mudjilah, 2004:76): 

A. Instrumen Perkusi/ Pukul (Percussion Instruments) 

Instrumen perkusi (pukul) adalah instrumen yang sumber bunyinya dari 

bahan instrumen tersebut, atau dapat juga dari membran. Alat musik pukul 

berfungsi sebagai alat musik ritmis. Alat musik ini akan mengeluarkan 

bunyi apabila ditabuh atau dipukul. Instrumen perkusi (pukul) dibedakan 

menjadi dua jenis berdasarkan sumber bunyinya, yaitu: 

1. Idiophone, sumber bunyinya dari alat itu sendiri yang dapat 

dikelompokkan menjadi instrumen bernada, yaitu glockenspiel, 

vibraphone, marimba, xylophone, dan kemudian tidak bernada, yaitu 

triangle, castagnet, cymbal, dan gong. 
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2. Membranaphone, sumber bunyinya dari instrumen membranaphone 

adalah membran yang bergetar seperti timpani, snare drum, bass drum, 

kendang, dan conga. 

Conga adalah instrumen perkusi yang menggunakan membran untuk 

menghasilkan suara. Berbentuk tabung silinder yang menggunakan 

kulit untuk membrannya. Cara memainkannya dengan memukul 

menggunakan kedua telapak tangan pada membran. 

B. Instrumen Tiup (Wind  Instruments) 

Instrumen tiup merupakan instrumen yang terdiri dari tabung berlubang-

lubang. Macam-macam instrumen tiup ialah: 

 Tiup Kayu (wood wind instruments) 

a. Flute, instrumen flute termasuk dalam instrumen edge tone yang 

mempunyai suara tinggi, sehingga biasa digunakan tanda kunci G 

(treble clef) untuk penulisan notasinya. Range suara yang dapat 

dihasilkan dengan baik adalah nada c’-c””. 

b. Basson, instrumen basson atau sering disebut dengan fagot adalah 

instrumen dengan reed ganda (double-reed). Karena suara yang 

dihasilkan adalah suara rendah, maka instrumen ini menggunakan 

tanda kunci F (bass clef) untuk penulisan notasinya. Range suara 

yang dapat dihasilkan dengan baik adalah nada B B-es”. 

C. Instrumen Vokal 

Vokal sebenarnya juga dapat dikatakan sebagai instrumen karena vokal 

adalah bunyi yang dihasilkan oleh pita manusia. Suara manusia dibedakan 

menjadi dua kategori, yaitu wanita dan pria. Suara wanita dibagi menjadi 
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tiga, yaitu sopran (tinggi), mezzosopran (sedang), dan alto (rendah). 

Sedangkan suara pria juga dibagi menjadi tiga, yaitu tenor (tinggi), bariton 

(sedang), dan bass (rendah).  

2.1.4. Lirik Lagu 

Lirik lagu merupakan simbol verbal yang diciptakan oleh manusia. 

Manusia adalah makhluk yang tahu bagaimana harus bereaksi, tidak hanya 

terhadap lingkungan fisiknya, namun juga pada simbol-simbol yang dibuatnya 

sendiri. (Rivers, 2003:28). 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lirik merupakan reaksi 

yang dapat memberikan respon dari segala sesuatu yang terjadi dan dirasakan oleh 

lingkungan fisiknya. Simbol digunakan oleh manusia untuk memaknai dan 

memahami kenyataan yang tidak dapat dilihat secara langsung, namun kenyataan 

tersebut dapat terlihat dan dirasakan oleh indera manusia, stimulus ini kemudian 

diolah oleh pikiran, kemudian tercipta konsep dan simbol yang diciptakan tersebut 

akan membentuk makna tertentu sesuai dengan apa yang akan diungkapkan. 

 Dalam membuat lirik lagu terkait dengan bahasa, dan bahasa terkait 

dengan sastra. Karena kata-kata (lirik lagu) yang dibuat oleh pencipta lagu tidak 

semua dapat dimengerti khalayak, karena itulah memerlukan suatu penelitian 

tentang isi lirik lagu tersebut. Strukturalisme pada dasarnya berasumsi bahwa 

karya sastra merupakan suatu konstruksi dari unsur tanda-tanda. Strukturalisme 

memandang bahwa keterkaitan dalam struktur itulah yang mampu memberi 

makna yang tepat. Inner Structure dari suatu karya sastralah yang menjadi objek 

telaah strukturalisme. Strukturalisme semiotik adalah strukturalisme yang dalam 
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membuat analisis pemaknaan suatu karya sastra mengacu pada semiologi (Sobur, 

2006:105). 

 Lagu yang terbentuk dari hubungan antara unsur musik dengan unsur syair 

atau lirik lagu merupakan salah satu bentuk komunikasi massa. Pada kondisi ini, 

lagu sekaligus merupakan komunikator kepada komunikan dalam jumlah yang 

besar melalui media massa. 

Pesan dapat memiliki berbagai macam bentuk, baik lisan maupun tulisan. 

Lirik lagu memiliki bentuk pesan berupa tulisan kata-kata dan kalimat yang dapat 

digunakan untuk menciptakan suasana dan gambaran imajinasi tertentu kepada 

pendengarnya, sehingga dapat pula menciptakan makna-makna yang beragam. 

Dari pengertian diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa lirik lagu 

adalah rangkaian pesan verbal simbolik yang tertulis untuk menimbulkan kesan 

tertentu pada penikmatnya, isi pesan verbal tersebutlah yang mewakiliki penulis 

yang merupakan respon dari lingkungannya. 

2.1.5. Lirik sebagai Pesan Komunikasi 

Ketika saling berinteraksi, maka terjadi proses saling meningkatkan 

pemahaman sebagai suatu budaya yang secara signifikan turut mematangkan 

persepsi dan kognisi berupa pemahaman akan lagu yang tersirat makna di dalam 

isi liriknya. Dalam fungsinya sebagai media komunikasi, lirik lagu sering kali 

digunakan sebagai sarana untuk mengajak bersimpati tentang realitas yang sedang 

terjadi maupun atas cerita-cerita imajinatif. Menurut Harold Lasswell, komunikasi 

adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator 

(sumber) melalui saluran tertentu baik secara langsung ataupun tidak langsung, 

dengan maksud memberikan efek kepada komunikan sesuai dengan yang 
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diinginkan komunikator yang memenuhi 5 unsur who, says what, in which 

channel, to whom, with what effect. Dengan pola pikir dan hasil cipta, manusia 

dapat mengkomunikasikan segala sesuatu pemikiran kepada khalayak luas berupa 

gagasan, ide, atau opini yang diencode menjadi sebuah pesan komunikasi yang 

mudah dicerna. Dalam sebuah proses komunikasi, pesan merupakan hal yang 

utama. Definisi pesan sendiri adalah segala sesuatu, verbal maupun non verbal, 

yang disampaikan komunikator kepada komunikan untuk mewujudkan motif 

komunikasi. Pesan pada dasarnya bersifat abstrak, kemudian diciptakan lambang 

komunikasi sebagai media atau saluran dalam menghantarkan pesan berupa suara, 

mimik, gerak-gerik, bahasa lisan dan tulisan yang dapat saling dimengerti sebagai 

alat bantu dalam berkomunikasi. Dari sudut ini juga bisa dijelaskan jika realtias 

adalah “teks” maka totalitas suatu realitas (universum masyarakat, kebudayaan, 

bahasa) adalah suatu struktur relasi antar komponen yang beranekaragam 

(structure of difference) (White, dalam Latief & Ibrahim, ed., 1996:19). 

 Dalam musik terjadi pertukaran pikiran, ide, gagasan atau pencipta dengan 

penikmat musik. Pencipta menyampaikan isi dari gagasan pikiran yang ada dalam 

pandangannya berupa nada serta lirik agar penikmat dapat menerima pesan yang 

tertuang dalam isi lagu tersebut. Di sinilah terjadi proses komunikasi melalui 

lambang musik berbentuk nada dan lirik berupa teks dalam sebuah lagu antara 

pencipta lagu dengan audiens-nya. Komunikasi antara pencipta dan penikmat lagu 

berjalan ketika sebuah lagu diperdengarkan kepada audiens. Pesan yang 

disampaikan dapat berupa cerita, curahan hati, bahkan bisa jadi kritik-kritik sosial 

yang penulis rasakan atau alami. Lirik sendiri memiliki sifat istimewa 
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dibandingkan pesan pada umumnya, lirik lagu memiliki jangkauan yang luas di 

dalam benak pendengarnya. 

Pesan dapat memiliki berbagai macam bentuk, baik lisan maupun tulisan. 

Demikian halnya media massa yang mempunyai beberapa bentuk seperti cetak 

dan elektronik. Dengan demikian komunikan dapat leluasa memilik bentuk pesan 

dan melalui media apa pesan tersebut akan disampaikan. Demikian pula dengan 

penyanyi sebagai komunikator untuk menyampaikan pesannya yang berbentuk 

lagu dengan berbagai media seperti kaset, CD, VCD bahkan belakangan ini 

disampaikan melalui internet dengan akses berbayar. Musik dapat dimasukkan 

dalam suatu bentuk komunikasi massa karena memiliki beberapa unsur, 

karakteristik dan funsgi yang sama dengan komunikasi massa.  

 Dilihat dari definisinya, yaitu komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (Karlinah, 

Soemirat & Komala, 1999:1.3). Musik dalam hal ini lirik lagu, pada dasarnya 

adalah pesan yang nantinya akan disampaikan pada khalayak melalui media 

tertentu. Rakhmat mengungkapkan bahwa jenis komunikasi yang ditujukan 

kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim, melalui media 

cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak 

dan sesaat (Winarni, 2003:6). 

 Musik merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, karakter keduanya 

ada kesamaan, yaitu pesannya bersifat linier dimana hubungan komunikasinya 

searah dari komunikator pada komunikannya. Di sini penyanyi sebagai 

komunikator yang memberikan pesan secara searah pada pendengarnya. 

Kemudian komunikan anonim dan heterogen, maksudnya adalah dimana 
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komunikatornya atau penyanyi tidak mengenal komunikannya yang terdiri dari 

lapisan masyarakat yang berbeda, lalu komunikatornya terlembaga, yaitu pesan 

yang sampai ke komunikan melalui proses yang memerlukan banyak pihak yang 

terlibat. Maksudnya adalah pihak penyanyi memiliki struktur dalam 

penyamapaian pesan, baik dalam bentuk rekaman maupun video yang melalui 

proses dengan melibatkan banyak pihak. Selain itu jika terjadi komplain terhadap 

penyanyi, pihak menajemennya juga akan ikut terlibat, begitu pula jika akhirnya 

hasil karya dicekal, maka akan mempengaruhi perusahaan rekaman tempat 

pembuat lagu bernaung. Sedangkan dari segi fungsi juga terlihat ada kesamaan 

baik secara umum maupun khusus. Fungsi komunikasi massa secara umum berarti 

memberikan informasi, mendidik dan menghibur (Winarni, 2003:44). Sedangkan 

fungsi secara khusus, yaitu meyakinkan, mengukuhkan, menggerakkan, 

menawarkan etika dan sistem nilai, menganugerahkan status, dan menciptakan 

rasa kebersamaan (Karlinah, Soemirat, Komala, 1999:5.2). Gambaran kesamaan 

fungsi antara musik dan komunikasi massa adalah musik secara umum dapat 

digunakan untuk memberikan informasi seperti masalah sosial, pendidikan juga 

sebagai sarana hiburan. Sedangkan secara khusus, musik atau lagu dapat 

digunakan sebagai sarana mempersuasi. Menurut Devito (1997) persuasi dapat 

berbentuk pengukuhan sikap atau kepercayaan nilai seseorang, mengubah sikap 

atau menawarkan sistem nilai tertentu (Karlinah, Soemirat, Komala, 1999:5.12). 

Contohnya lagu-lagu tentang kritik sosial yang menunjukkan pada masyarakat 

tentang adanya isu-isu ketimpangan sosial dan mencoba memberi penyadaran dan 

bersikap akan ketimpangan terjadi. 
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2.2. Representasi 

Musik membentuk konstruksi masyarakat akan suatu hal, musik juga 

merupakan realitas yang berkembang dalam masyarakat. Dapat dikatakan pula 

bahwa musik dapat merekam suatu realitas yang ada dalam masyarakat dan 

disampaikan ke dalam isi dari lirik lagu. 

Menurut Stuart Hall (Wibowo, 2013:148) ada dua proses representasi, 

yaitu representasi mental dan bahasa. Representasi mental adalah konsep tentang 

sesuatu yang masih ada didalam pikiran saja, sedangkan representasi bahasa 

adalah bagaimana proses mengkonstruksi makna tersebut. Konsep dan ide-ide 

abstrak yang ada didalam pikiran harus diterjemahkan dalam bahasa agar dapat 

dimengerti oleh manusia dengan tanda dari simbol-simbol tertentu. 

Sebuah realitas yang ada dalam isi pesan lirik lagu bukanlah suatu realitas 

yang nyata namun isi dalam lirik lagu tersebut adalah suatu realitas yang telah 

dibentuk berdasarkan kenyataan. Menurut Croteau dan Hoyes (Wibowo, 

2013:149) representasi adalah suatu proses penyeleksian yang menggarisbahwahi 

hal-hal tertentu dan ada hal-hal lain yang terabaikan. Selama realitas dalam 

representasi, media tersebut harus memasukkan atau mengeluarkan bagian 

tertentu dan juga melakukan pembatasan suatu hal terhadap realitas, maka dapat 

dikatakan tidak ada representasi realitas di media yang benar-benar nyata. 

Representasi yang tertuang pada lirik lagu tidak terlepas dari budaya yang 

merupakan suatu realitas kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Menurut 

Geertz, budaya dapat dikatakan sebagai suatu sistem simbol (Haryanto, 2006:2). 

Begitu eratnya kebudayaan manusia dengan simbol-simbol, hingga manusia juga 

disebut sebagai makhluk dengan simbol-simbol, manusia berpikir, berperasaan, 

 



23 

 

dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis (Sobur, 2013:177). 

Dalam music, representasi merujuk pada penggunaan Bahasa dan imaji untuk 

menciptakan makna tentang dunia sekitar, oleh karena itu dari beberapa konsep 

representasi diatas, bawasannya media – representasi – konstruksi – realitas dan 

makna memiliki jalinan tak terpisahkan. 

 

2.3. Hakikat Pesan Dalam Komunikasi 

Pesan merupakan seperangkat symbol verbal dan non verbal yang 

mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Menurut Effendy, 

pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dari 

pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, Bahasa/lambang-

lambang lainnya yang disampaikan kepada orang lain. (Effendy, 1989:224). 

Sedangkan Abdul Hanafi menjelaskan bahwa pesan itu adalah “produk fiktif yang 

nyata yang dihasilkan oleh sumber-encoder. (Siahaan, 1991:62). Kalau berbicara 

maka “pembicara” itulah pesan, ketika menulis surat maka “tulisan surat” itulah 

yang dinamakan pesan. 

Pesan memiliki tiga komponen: makna, symbol digunakan untuk 

menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. Simbol terpenting 

adalah kata-kata (Bahasa), yang dapat merepresentasikan objek (benda), gagasan, 

dan perasaan, baik ucapan (percakapan, wawancara, diskusi, ceramah, dan 

sebagainya) ataupun tulisan (surat, esai, artikel, novel, puisi, pamphlet, dan 

sebagainya. Dalam penelitian, pesan yang disampaikan melalui lirik lagu yang 

disampaikan kepada khalayak luas. 
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Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal 

mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting 

komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh 

individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima, jadi 

definisi ini mencakup perilaku yang sengaja juga tidak disengaja sebagian bagian 

dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan. 

Dalam pesan terdapat tiga unsur yaitu kode pesan, isi dan wujud pesan.  

1. Kode pesan adalah sederetan symbol yang disusun sedemikan rupa 

sehingga bermakna bagi orang lain. Contoh Bahasa Indonesia adalah 

kode yang mencakup unsur bunyi, suara, huruf dan kata yang disusun 

sedemikian rupa sehingga mempunyai arti. 

2. Isi pesan adalah bahan atau materi yang dipilih yang ditentukan oleh 

komunikator untuk mengomunikasikan maksudnya. 

3. Wujud pesan adalah sesuatu yang membungkus inti pesan itu sendiri, 

komunikator memberi wujud nyata agar komunikan tertaris aka nisi 

pesan didalamnya. (Siahaan, 1991:62) 

Selain hal tersebut, pesan juga dapat dilihat dari segi bentuknya. Menurut 

A.W. Widjaja dan M. Arisyk Wahab terdapat tiga bentuk pesan yaitu: 

1. Informatif yang memberikan fungsi untuk suatu keterangan fakta dan 

data kemudian komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan 

sendiri, dalam situasi tertentu pesan informative tentu lebih berhasil 

dibandingkan persuasive. 

2. Persuasif, yakni berisikan bujukan untuk membangkitkan pengertian 

dan kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan 
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memberikan sikap berubah. Tetapi berubahnya atas kehendak sendiri. 

Jadi perubahan seperti ini bukan terasa dipaksakan akan tetapi diterima 

dengan keterbukaan dari penerima. 

3. Koersif, menyampaikan pesan yang bersifat memaksa dengan 

menggunakan sanksi-sanki bentuk yang terkenal dari penyampaian 

secara inti adalah agitasi dengan penekanan yang menumbuhkan 

tekanan batin dan ketakutan dikalangan public. Koersif  berbentuk 

perintah-perintah, instruksi untuk penyampaian suatu target. (Widjaja 

& Wahab, 1987:61) 

 

2.4. Teori-Teori Makna 

Ada beberapa pandangan yang menjelaskan ihwal teori atau konsep 

makna. Model proses makna (Wendell Johnson dalam DeVito 1997:123-125, 

dalam Sobur, 2003:258-259) menawarkan sejumlah implikasi bagi komunikasi 

antar manusia, yaitu: 

1. Makna yang terdapat dalam diri manusia 

Makna tidak terletak pada kata-kata melainkan pada manusia. Kita 

menggunakan kata-kata untuk mendekati makna yang ingin kita 

komunikasikan. Tetapi kata-kata tidak secara sempurna dan lengkap 

menggambarkan makna yang kita maksudkan. 

Demikian pula, makna yang didapat pendengar dari pesan-pesan kita 

akan sangat berbeda dengan makna yang ingin kita komunikasikan. 

Komunikasi adalah proses yang kita gunakan untuk memproduksi, di 
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benak pendengar, apa yang ada dalam benak kita. Reproduksi ini 

hanyalah sebuah proses parsial dan selalu bisa salah. 

2. Makna berubah.  

Kata-kata relatif statis. Banyak dari kata-kata yang kita gunakan 200 

atau 300 tahun yang lalu. Tetapi makna dari kata-kata itu berubah, dan 

ini khususnya terjadi pada dimensi emosional dari makna. 

Bandingkanlah, misalnya, makna kata-kata berikut bertahun-tahun 

yang lalu dan sekarang, hubungan diluar nikah, obat, agama, hiburan, 

dan perkawinan. Di Amerika, kata-kata ini diterima secara berbeda 

pada saat ini dan di masa lalu. Dalam penggunaannya makna sangat 

tergantung dari kalimat yang disampaikan oleh si komunikator, 

sehingga makna kata bisa berubah-ubah.  

3. Makna membutuhkan acuan.  

Walaupun tidak semua komunikasi mengacu pada dunia nyata, 

komunikasi hanya masuk akal apabila ia mempunyai kaitan dengan 

dunia atau lingkungan eksternal. Obsesi seorang paranoid yang selalu 

merasa diawasi dan teraniaya merupakan contoh makna yang tidak 

mempunyai acuan yang memadai. Dalam penelitian ini, makna yang 

ingin disampaikan oleh komunikator dalam penciptaan lagu-lagu 

dalam lirik lagu “Setan Tertawa”, “Sarjana Muda”, “Mafia Hukum”, 

pasti memiliki acuan yaitu keadaan sosial yang dialami penciptanya 

sebagai komunikator. Oleh karena itu, penginterprestasian makna lagu 

akan coba dihubungkan dengan realitas sosial sebagai acuan sehingga 

bisa masuk dalam ihwal pencarian makna.  
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4. Penyingkatan yang berlebihan akan mengubah makna.  

Berkaitan erat dengan gagasan bahwa membutuhkan acuan adalah 

masalah komunikasi yang timbul akibat penyingkatan berlebihan tanpa 

mengaitkan dengan acuan yang konkret dan dapat diamati. Bila kita 

berbicara tentang cinta, persahabatan, kebahagiaan, kebaikan, 

kejahatan, dan konsep-konsep lain yang serupa tanpa mengaitkannya 

dengan sesuatu yang spesifik, kita tidak akan bisa berbagi makna 

dengan lawan bicara. Mengatakan kepada seorang anak untuk “manis” 

dapat mempunyai banyak makna. Penyingkatan perlu dikaitkan dengan 

objek, kejadian, dan perilaku dalam dunia nyata : “Berlaku manislah 

dan bermain sendirilah sementara ayah memasak”. Bila anda telah 

membuat hubungan seperti ini, Anda akan bisa membagi apa yang 

Anda maksudkan dan tidak membiarkan keseluruhan tindak 

komunikasi berubah. Hal ini sangat berhubungan dengan makna yang 

membutuhkan acuan, demikian juga dalam penelitian ini. Peneliti akan 

menghubungkan antara pemaknaan antar kata agar tidak terjadi 

kesalahan dalam interpretasi. Karena jika penyingkatan dan 

pemaknaan kata dilakukan secara sendiri-sendiri, maka akan terjadi 

pengubahan makna.  

5. Makna tidak terbatas jumlahnya.  

Pada suatu saat tertentu, jumlah kata dalam suatu bahasa terbatas, 

tetapi maknanya tidak terbatas. Karena itu, kebanyakan kata 

mempunyai banyak makna. Ini bisa menimbulkan masalah bila sebuah 
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kata diartikan secara berbeda oleh dua orang yang sedang 

berkomunikasi.  

6. Makna dikomunikasikan hanya sebagian.  

Makna yang kita peroleh dari suatu kejadian (event) bersifat 

multiaspek dan sangat kompleks, tetapi hanya sebagian saja dari 

makna-makna ini yang benar-benar dapat dijelaskan. Banyak dari 

makna tersebut tetap tinggal dalam benak kita. Karenanya, pemahaman 

yang sebenarnya pertukaran makna secara sempurna barangkali 

merupakan tujuan ideal yang ingin kita capai tetapi tidak pernah 

tercapai. Dalam penelitian semiotika akan banyak menemukan proses 

interpretasi makna, apalagi melakukan penelitian semiotika lagu yang 

akan dipengaruhi dengan rangkaian kata-kata. Pemaknaan, dalam kata 

tidaklah dilakukan hanya dengan pemaknaan secara kamus, ada makna 

lain yang terkandung dalam makna tersebut. Namun, pemaknaan 

tersebut pun tidak bisa dilakukan seenaknya. Karena itu benar kata 

Hayakawa bahwa mencari makna kata-kata tidak mulai dan berakhir 

dengan membuka kamus, benar pula kata pemenang nobel, Bridgeman, 

seorang ahli nuklir, bahwa makna sebenarnya dari suatu kata hanya 

dapat ditemukan dengan meneliti apa yang dilakukan seseorang 

dengannya dan bukan apa yang dikatakannya (Sobur. 2003 : 254). 

Seperti halnya pemaknaan kata dalam lirik lagu, makna yang 

tersembunyi dalam kata-kata dalam lirik lagu tersebut mengandung 

berbagai macam interpretasi. Hal ini kita lihat dengan salah satu teori 

makna yang ketiga yaitu, makna membutuhkan acuan. Dalam 

 



29 

 

pemaknaan sebuah kata dalam lirik lagu, kita harus bisa 

menghubungkan antara makna yang kita interpretasikan dengan dunia 

nyata atau lingkungan eksternal saat lagu tersebut diciptakan. Oleh 

karena itu, dalam penelitian semiotika lagu ini, peneliti harus berhati-

hati dalam proses pemaknaan dan interpretasi karena makna kata tidak 

terbatas. Jumlah kata memang terbatas, tetaoi makna kata bisa tidak 

terbatas. Dengan demikian, peneliti bisa membuktikan validitas dari 

penelitian ini. Peniliti akan melakukan wawancara dengan beberapa 

tokoh ahli seni musik dan tokoh agama. Diharapkan dengan 

melakukan pencarian narasumber dan literatur, maka penelitian ini bisa 

menjadi semakin valid dan bisa dipertanggung jawabkan 

 

2.5. Pengertian dan Pendekatan Makna  

Dalam pemakaian sehari-hari, kata makna digunakan dalam berbagai 

bidang maupun konteks pembicaraan. Apakah pengertian khusus kata makna 

tersebut serta perbedaannya dengan ide, misalnya, tidak begitu diperhatikan. 

Sebab itu, sudah sewajarnya bila makna juga dijajarkan pengertiannya dengan 

arti. Berbagai pengertian itu begitu saja disejajarkan dengan kata makna karena 

keberadaannya memang tidak pernah dikenali secara cermat dan dipilahkan secara 

tepat.  

Kata makna sebagian istilah mengacu pada pengertian yang sangat luas. 

Sebab itu, tidak mengherankan bila Ogden dan Richard dalam bukunya, The 

Meaning of Meaning (1923), mendaftar enam belas rumusan pengertian makna 

yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun batasannya 
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adalah makna sebagai hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah 

disepakati bersama oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti (cf. 

Grice, 1957 dalam Fiske, 2004 : 57).  

Dari gagasan batasan pengertian tersebut itu dapat diketahui adanya tiga 

unsur produk yang tercangkup didalamnya, yakni, makna adalah hubungan antara 

bahasa dengan dunia luar, penentuan hubungan terjadi karena kesepakatan para 

pemakai, perwujudan makna itu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi 

sehingga dapat saling dimengerti.  

Bagaimana hubungan antara makna dan dunia luar? Dalam hal ini terdapat 

tiga pandangan filosofis yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. 

Ketiga pandangan itu adalah 1). Realisme 2). Nominalisme 3). Konseptualisme.  

Realisme beranggapan bahwa terdapat wujud dunia luar, manusia selalu 

memiliki jalan pikiran tertentu. Terhadap dunia luar, manusia selalu memberikan 

gagasan tertentu. Sebab itu, pemaknaan antara “makna kata” dengan “wujud yang 

dimaknai” selalu memiliki hubungan yang hakiki (Fiske, 2004 : 58). 

Pandangan bahwa antara “makna kata” dengan “wujud yang dimaknai” 

memiliki hubungan yang hakiki, akhirnya menimbulkan klasifikasi makna kata 

yang dibedakan antara yang kongkret, abstrak, tunggal, jamak, khusus, maupun 

universal. Batas atara kongkret, abstrak, universal, atau khusus sering kali sulit 

dan sangat menentukan penentuan itu bersifat objektif atau subjektif? Misalnya, 

kata mendung selain dapat diacukan pada benda juga dapat diacukan kedalam 

“suasana sedih”.  

Dalam nominalisme, hubungan antara makna kata dengan dunia luar 

sematamata bersifat arbiter meskipun sewenang-wenang penentuan hubungannya 

 



31 

 

oleh para pemakai dilatari oleh adanya konvensi. Sebab itulah penunjukkan 

makna kata bukan bersifat perseorangan melainkan memiliki kebersamaan. Dari 

adanya fungsi simbolik bahasa yang tidak lagi diikat oleh dunia yang diacu itulah, 

bahasa akhirnya juga lebih membuka peluang untuk dijadikan media memahami 

realitas, bukan realitas yang dipakai untuk memahami bahasa.  

Lain halnya dengan konseptualisasi, bagi konsep ini pemaknaan 

sepenuhnya ditentukan adanya asosiasi dan konseptualisasi pemakai bahasa, lepas 

dari dunia luar yang diacunya. Dari penjelasan diatas, secara sepintas dapat saja 

diambil kesimpulan bahwa unsur pemakai dan konteks sosial situasional juga ikut 

menentukan makna (Fiske, 2004 : 53). 

 

2.6. Musik sebagai Cermin Realitas Sosial 

Musik secara semiotika selain memiliki fungsi dasar sebagai sarana 

hiburan, musik juga memiliki fungsi simbolik. Misalnya sebagai penanda dan 

pertanda kelas sosial dari penggemarnya (dangdut bagi kalangan bawah; jazz dan 

orkestra musik klasik bagi orang kaya atau terhormat). Aliran sosial-politik, 

misalnya musik klasik bagi kaum status-quo atau konservatif, Reagge bagi kaum 

sosialis, Underground (terowongan) untuk Fasis, Trash-Metal bagi kelompok anti 

kemampanan, dan lain-lain. Musik juga bisa menjadi kritik sosial (Lagu Umar 

Bakri; Wakil Rakyat, Seperti DPR, dll). Musik juga bisa sebagai penanda 

terjadinya sebuah peristiwa/ fenomena sosial (Lagu Mbah Maridjan, SMS, Lelaki 

Cadangan, dll). 

Dalam beberapa daerah, musik dianggap sebagai identitas untuk 

membentuk jati diri suatu tempat dimana musik itu dihasilkan. Seperti contohnya 
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perbedaan musik antara kaum urban dan kaum daerah, dimana musik yang 

dihasilkan pun berbeda. Pada kaum urban terdapat musik-musik modern seperti 

jazz yang diibaratkan sebagai kambaran masyarakat dengan tingkat kelas sosial 

menengah keatas, ada pula seperti punk, rock, dan metal disimbolkan sebagai 

musik bebas, dalam artian mereka tidak memiliki faham panutan untuk membuat 

karya yang bagus, yang terpenting apa yang ada dipikirannya dapat tersampaikan 

kepada kalangan luas dan isi lirik dari musik tersebut biasanya berisi tentang 

kritikan yang tegas dan kasar sesuai yang mereka rasakan pada realitas yang ada. 

Namun demikian, apapun bentuk musik itu adalah sebagian realisasi model itu 

sendiri. Kadang-kadang realisasinya keluar dari model, sehingga model musik itu 

agak longgar. Model inilah yang memelihara identitas kebudayaan musik.  

 

2.7. Lirik Lagu sebagai Konstruksi Realitas 

Menurut Hamad (2004:11-13) tentang proses konstruksi realitas, 

prinsipnya setiap upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, 

keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik 

adalah usaha mengkonstruksi realitas. Dengan kata lain, para pembuat lirik lagu 

ketika menciptakan suatu lirik berangkat dari sebuah realitas atau fenomena apa 

yang ada dalam sudut pandang pembuat lirik lagu tersebut. Seperti contohnya 

lagu-lagu Iwan Fals dan Slank yang liriknya berisikan kritikan terhadap 

pemerintahan bahkan fenomena yang ada saat ini, seperti lirik lagu dari band indie 

Efek Rumah Kaca yang telah memunculkan lirik berupa kritikan-kritikan agar 

para penikmat lagunya dapat melihat suatu fenomena yang terjadi disekitar saat 

ini, bahkan ada pula yang menciptakan lagu bertemakan tahun ‘65 karena 
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pembuat lirik lagu berupaya untuk mengajak pendengar melihat fenomena pada 

saat itu yang dianggap masih menggantung hingga saat ini.  

Berkaitan dengan penelitian ini, bentuk dari konstruksi realitas yang 

terjadi juga bermacam-macam tergantung sudut pandang pencipta lirik lagu, 

apalagi dari masa ke masa selalu saja ada musik dengan unsur kritik sosial. 

Namun bahasa dan makna yang disampaikan juga berbeda antara musisi yang 

sudah lama menggeluti musik dengan isu-isu sosial, dengan musisi yang bisa 

dibilang masih muda. 

 

2.8. Musik dalam Perspektif Semiologi 

Dalam musik, lirik lagu merupakan aspek yang menjadi isi dari makna 

suatu pesan yang akan dibangun. Untuk mencapai pendengarnya, penggubah 

musik mempersembahkan kreasinya dengan perantara pemain musik dalam 

bentuk sistem tanda perantara tertulis menjadi visual. Bagi semiotikus musik, 

adanya tanda-tanda perantara, yakni musik yang dicatat dalam partitur orkestra, 

merupakan jalan keluar. Hal ini sangat memudahkan dalam menganalisis karya 

musik sebagai teks. 

 Musik jika diterapkan melalui semiotika tentu memiliki fungsi sebagai 

pemaknaan sebuah isi pesan, baik makna yang ada dalam lirik lagunya ataupun 

dalam instrumental musiknya. Dalam lirik lagu berkaitan dengan kata-kata yang 

dalam bahasan semiotika bermakna ambigu dan tidak persis, karena memiliki arti 

yang luas. Jika ada yang menyampaikan makna secara objektif, orang akan 

merujuk kepada kamus yang hanya menghimpun makna yang ia temukan dalam 

pemakaian dalam percakapan atau tulisan. Jadi manusialah yang memberikan 
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makna pada kata-kata, tergantung dari cara mereka memakai kata tidak teriringi 

makna atau dari semula sudah memiliki makna. Manusialah yang memiliki 

makna-makna tersebut, bukan kata-kata dan bukan pula kamus. 

 Dalam penjelasan Umberto Eco, makna dari sebuah wahana tanda (sign-

vehicle) adalah satuan kultural yang diperagakan oleh wahana-wahana tanda yang 

lainnya, serta dengan begitu secara semantik mempertunjukkan pula 

ketidaktergantungannya pada wahana tanda yang sebelumya (Sobur, 2006:255). 

 

2.9. Semiotika 

Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani “semeion” 

yang berarti “tanda”. Tanda itu senditi didefinisikan sebagai sesuatu atas dasar 

konvensi social yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu 

yang lain (Eco, 1979:16 dalam Sobur, 2006:95). Semiotika mempunyai tiga 

bidang studi utama, yaitu (Fiske, 2012:66): 

 Tanda itu sendiri. Hal ini terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang 

berbeda, cara tanda-tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan makna, 

dan cara tanda-tanda itu terkait dengan manusia. 

 Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara 

berbagai kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat 

atau budaya atau untuk mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia 

untuk mentransmisikannya. 

 Kebudayaan tempat dimana kode-kode dan tanda bekerja. Ini pada 

gilirannya bergantung pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu 

untuk keberadaan dan bentuknya sendiri 
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Jadi, fokus utama semiotik adalah teks. Model linier memberi perhatian 

kepada teks tidak lebih seperti tahapan yang lain dalam proses komunikasi. Dalam 

semiotik penerima atau pembaca dipandang memiliki peranan yang lebih aktif 

dibandingkan sebagian besar model proses (model Gerbner adalah sebuah 

pengecualian). Semiotik lebih memilih istilah pembaca (reader) (juga berlaku 

pada foto dan lukisan) dibandingkan penerima (receiver) karena istilah tersebut 

menunjukkan derajat aktivitas yang lebih besar dan juga membaca adalah sesuatu 

yang kita pelajari untuk melakukannya, jadi hal tersebut ditentukan oleh 

pengalaman budaya dari pembaca. 

 

2.9.1. Semiologi Komunikasi Saussure 

Semiologi adalah sains tentang tanda. Fedinand De Saussure meletakkan 

tanda dalam konteks komunikasi manusia dengan melakukan pemilahan antara 

apa yang disebut signifier (penanda) dan signified (petanda). Signifier adalah 

bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna (aspek material), yakni apa 

yang dikatakan dan apa yang ditulis atau dibaca. Signified adalah gambaran 

mental, yakni pikiran atau konsep aspek mental dari bahasa. Kedua unsur ini 

seperti dua sisi dari sekeping mata uang atau selembar kertas. (Sobur, 2006:125). 

Untuk memperjelas hubungan-hubungan diatas, maka dapat dijelaskan 

pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.1. Elemen-Elemen Makna dari Saussure 
(Sumber: Fiske, John, 2012: 73. Pengantar Ilmu 
Komunikasi) 
 

Saussure menyebut signifier sebagai bunyi atau coretan bermakna, 

sedangkan signified adalah gambaran mental atau konsep sesuatu tentang 

signifier. Hubungan antara keberadaan fisik tanda dan konsep mental tersebut 

dinamakan pertandaan (signification). Dengan kata lain, signification adalah 

upaya dalam memberi makna terhadap tanda (Fiske, 1990:44 dalam Sobur, 

2006:125). 

 

2.9.2. Semiotika dalam Komunikasi 

Komunikasi adalah hal yang tidak akan terlewatkan dalam melakukan 

aktifitas sosial. Banyak teori-teori komunikasi diciptakan dan sering 

perkembangan jaman teori-teori inipun berkembang dengan pesat. Robert T. Craig 

mengemukakan bahwa seluruh teori komunikasi yang ada benar-benar praktis, 

karena setiap teori adalah respon terhadap beberapa aspek komunikasi yang dapat 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang mana setiap teori berusaha 

mempraktekkan bentuk-bentuk komunikasi yang ada (Griffin, 2003:34).  

Semiotik atau penyelidikan simbol-simbol, membentuk tradisi pemikiran 

yang penting dalam teori komunikasi. Tradisi semiotik terdiri atas sekumpulan 

teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, 
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situasi, perasaan, dan kondisi diluar tanda-tanda itu sendiri, melainkan memiliki 

pengaruh kuat pada hampir semua perspektif yang diterapkan pada teori 

komunikasi. Tradisi ini memperhatikan bagaimana tanda memediasi makna dan 

bagaimana penggunaan tanda tersebut untuk menghindari kesalahpahaman, 

daripada bagaimana cara membuat tanda tersebut.  

Semiotika mempunyai dua tokoh, yaitu model dari filsuf dan ahli logika 

C.S. Peierce dan model dari bahasa Ferdinand de Saussure (Fiske, 2012:68). 

Pierce memandang tanda dan pengguna tanda sebagai tiga titik dari sebuah 

segitiga. Masih-masih terhubung secara dekat dengan dua yang lain, dan hanya 

bisa dimengerti didalam kaitan dengan yang lainnya. Berbeda dengan Saussure 

yang menyatakan bahwa tanda terdiri dari bentuk fisik ditambah dengan sebuah  

konsep mental terkait, dan konsep tersebut merupakan tangkapan dari realitas 

eksternal. Tanda berhubungan dengan realitas hanya melalui konsep-konsep dari 

orang-orang yang menggunakannya.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kategori Tipe-tipe Tanda dari Peirce 
(Sumber: Fiske, John, 2012: 79. Pengantar Ilmu 
Komunikasi) 

 

 




