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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian 

Indonesia memiliki beragam khazanah sastra, baik sastra lama maupun sastra modern.Tidak 

ada masyarakat yang tidak memiliki karya sastra, karya seni pada umumnya. Karya sastra 

memiliki fungsi yang sangat menentukan dalam kehidupan bermasyarakat. Karya sastra memang 

mengikuti perkembangan masyarakat, tetapi nilai-nilai yang harus dikembangkan tetap berada 

pada karya itu sendiri. Jadi, tidak ada karya sastra yang ditulis tanpa tujuan tertentu. 

Ungkapan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu karya sastra, bukan saja dilihat dari latar 

belakang sosial budaya masyarakat pendukung karya sastra bersangkutan, melainkan 

mengungkapkan ide-ide atau gagasan-gagasan pengarang dalam menanggapi situasi-situsasi 

yang ada di sekelilingnya. Sastra berada dalam dunia fiksi yaitu hasil kreatif kegiatan manusia, 

hasil proses pengamatan, dan perasaan manusia dengan menggunakan bahasa. 

Pembelajaran sastra sarat dengan nilai-nilai, oleh karena itu, karya sastra dapat dijadikan 

sebagai sumber moral sehingga memberikan peluang dalam menumbuhkan karakter peserta 

didik, Ika Mustika (Harras dan Saadie, 2011:551). Sasaran dan perbuatan pendidikan selalu 

normatif, selalu terarah kepada yang baik (Sukmadinata, 2011:25). 

Lingkungan sosial, corak pergaulan, budaya dan kemajuan zaman sangat besar pengaruhnya 

terhadap peserta didik. Dengan demikian, pergaulan yang keras akan membentuk jiwa dan 

kepribadian peserta didik menjadi keras, begitu juga sebaliknya, pergaulan yang lembut dengan 

menempatkan agama sebagai pondasi utama akan membentuk jiwa dan kepribadian peserta didik 

menjadi terarah dengan baik, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Banyak unsur dan nilai yang 

bisa dieksplorasi untuk kemudian dijadikan teladan dari karya sastra, baik karya sastra untuk 

anak-anak sampai orang dewasa.  

Salah satu bentuk karya sastra seni yang mempunyai nilai-nilai yang sangat besar 

pengaruhnya dalam kehidupan manusia adalah seni musik, yang di dalamnya terdapat syair lagu. 
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Setiap syair lagu yang didengarkan oleh seseorang, bukan hanya sebagai hiburan semata, namun 

dapat dijadikan sebagai acuan untuk merubah sikap hidup.    

Bagi seorang seniman, apa pun yang menyentuh inderanya dengan bantuan imajinasinya 

dapat diubah menjadi cipta seni dalam wujud seni musik, seni sastra dan sebagainya (Suharianto, 

1982:12). Musik telah demikian dekatnya dengan manusia. Oleh karena itu, tak seorang pun di 

antara bangsa merdeka di dunia ini, yang menghayati kemajuan ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan yang luput dari kegiatan musik. 

Musik pada hakikatnya adalah bagian dari seni yang menggunakan bunyi sebagai media 

penciptaannya. Seni atau berkesenian pada dasarnya adalah hasil rekayasa (ciptaaan) manusia. 

Namun, rasa seni bukanlah hasil rekayasa. Menurut (Munaf, 2009:2) Jika diumpamakan seperti 

bahasa, maka musik adalah bahasa yang universal. Musik tidak hanya sebagai sarana hiburan, 

tetapi bagi orang tertentu musik menjadi sarana penyampaian komunikasi.  

Bahasa sebagai seni sastra dapat disamakan dengan garis dan bidang bagi seni musik, seni 

lukis, seni tari, seni patung dan sebagainya. Namun dari aspek media penyampaiannya berbeda. 

Seni musik keindahannya disampaikan dengan media bunyi dan suara, seni lukis dengan media 

warna, seni tari dengan media gerak dan seni patung dengan media pahat. 

Musik juga hidup dan terus mengikuti perilaku manusia dan perkembangan zaman. Musik 

dapat memberi perubahan dalam diri individu manusia, bahkan dapat membentuk karakter 

manusia. Musik adalah cerminan sekaligus corong dunia. Dengan musik seorang dapat melihat 

dunia sekaligus bersuara kepada dunia. 

Musik tidak lagi menjadi hiburan, melainkan mengandung nilai-nilai. Pendidikan harus 

tampil sebagai counter dan sekaligus bertanggung jawab mewujudkan masyarakat yang di 

dalamnya tercermin nilai-nilai dan etika yang di junjung tinggi. 

Salah satu hal yang terpenting dalam sebuah musik adalah keberadaan lirik lagunya karena 

melalui lirik lagu pencipta atau biasa disebut dengan musisi ingin menyampaikan pesan yang 

merupakan ekspresi terhadap apapun yang ia rasakan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi 

di lingkungan sekitar, musisi ikut berinteraksi di dalamnya. Jadi, sebuah lirik lagu bukanlah 
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rangkaian kata-kata indah semata, tetapi lebih dari itu lirik lagu merupakan representasi dari 

realitas yang dilihat atau dirasakan oleh si pencipta. Realitas inilah yang mengilhami seorang 

pencipta dalam membuat lirik lagu. Salah satu realitas yang ada di masyarakat kita saat ini dan 

yang menarik perhatian penulis adalah fenomena nilai-nilai yang terkandung dalam lirik lagu 

tersebut. 

Berkembangnya nilai-nilai, seperti nilai religius, nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai-nilai 

lainnya tidak hanya dapat dijumpai pada tayangan atau sinetron televisi, tetapi juga pada musik 

dan lagu.  Melalui lirik lagu, nasihat, imbauan dan anjuran akan lebih mudah diterima karena 

lirik lagu menawarkan ritmis notasi dan kedalaman makna yang dapat membuat hati terbuai 

dalam alunanya.  

Lirik lagu memiliki kemiripan dengan salah satu genre sastra yaitu puisi, karena pada 

awalnya pengarang menuliskan lirik lagu dalam bentuk puisi dan  salah satu kemiripan lirik lagu 

yang sama dengan puisi adalah, puisi dan lirik lagu pada umumnya adalah sama-sama hasil 

karya sastra, ungkapan perasaan dan imajinasi kreatif seseorang yang bersifat indah dan 

menimbulkan kesan yang mendalam pada jiwa pembaca atau pendengar, puisi dan lirik lagu 

memiliki bentuk larik-larik dan bait-bait dalam hal tipografi/penulisannya. Sudah  cukup banyak 

bentuk-bentuk puisi hasil karya penyair dipadukan dengan lagu oleh para komponis menjadi 

bentuk nyanyian dalam berbagai irama. Selanjutnya, nyanyian yang sudah jadi tersebut dapat 

dinikmati oleh para peminatnya, baik  dengan musik atau pun  tanpa iringan musik. Selain 

dinikmati, lirik lagu juga mendapat respons dari para peminatnya, baik respons positif maupun 

respons negatif  berupa nilai-nilai yang terdapat dalam lirik lagu.    

Penelitian di bidang sastra tentang nilai-nilai dan respons pembaca sudah pernah dilakukan,   

baik novel maupun lagu.  Di antaranya novel, yang dilakukan oleh  Jauhari (2008) dengan judul 

“Kajian atas  Kemampuan Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam Memahami 

Nilai-Nilai Religius Novel Tenggelamnya Kapal Vanderwijk karya Hamka dengan Pendekatan 
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Readers Respons”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai religius yang dipahami oleh 

mahasiswa adalah religius Tauhid dan Akhlak. 

Penelitian jenis lagu yang banyak dikaji adalah pengimajian dan majas-majas pada lirik 

lagu. Seperti yang dilakukan oleh Supriadi (2008) dengan judul “Kajian Atas Lagu-Lagu Ebiet 

G. Ade dalam Album Aku Ingin Pulang (Analisis Deskriptif atas Penggunaan Majas 

Perbandingan dan Kandungan Nilai-Nilai Sosial)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya 

ada tiga majas yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. Penelitian yang sama dilakukan oleh 

Herlina (2011) dengan judul kajian “Analisis Gaya Bahasa dan Pengimajian pada Lirik-Lirik 

Lagu POP Berbahasa Indonesia sebagai Alternatif Bahan Ajar Apresiasi Sastra di Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya bahasa yang 

dominan digunakan pada lirik-lirik lagu Letto adalah asonansi yang termasuk ke dalam gaya 

bahasa penegasan.  

Dari penelitian terdahulu tersebut, penelitian tentang kajian nilai-nilai yang terkandung 

dalam lirik lagu Indonesia dan respons pendengar serta pengemasannya sebagai bahan ajar dan 

kegiatan pembelajaran masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan 

penelitian “Kajian Nilai-Nilai dalam Lirik Lagu Indonesia dan Respons Pendengar serta 

Pengemasannya sebagai Bahan Ajar Puisi di SMP”. 

Lirik lagu sebagai bahan ajar puisi di sekolah sangat jarang diberikan kepada siswa dan 

tinjauan pengajaran sastra di sekolah yang kita lihat selama ini, terutama pengajaran sastra di 

sekolah, masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: 

kurangnya inovatif dan kreativitas guru dalam mencari dan memilih bahan ajar yang menarik, 

strategi dan teknik yang kurang tepat. Menurut Noor (2011:77) “Selama ini, pengajaran sastra di 

sebagian besar sekolah hanya terjadi dalam ruang yang diapit oleh dinding kelas dan sebagian 

guru bahasa dan sastra tidak menjadi contoh sebagai orang yang aktif membuat dan 

mempublikasikan karya sastra di media massa, buku sastra, dan media elektronik”.   
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Bahan ajar atau materi pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran 

berisi pengetahuan, keterampilan dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa. Pada dasarnya 

pemilihan bahan ajar terletak pada guru. Oleh karena itu, guru harus mempertimbangkan bahan 

ajar yang sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan jiwa peserta didik. 

Pemilihan bahan ajar lagu dalam proses belajar mengajar, khususnya pembelajaran sastra 

akan membuat peserta didik bergairah dan termotivasi dalam belajar. Harras dan Saadie 

(2011:551) Pemilihan dan pengembangan materi ajar berbasis lagu hendaknya berlandaskan 

prinsip-prinsip sebagai berikut:  relevansi (kesesuaian), adequacy (kecukupan), joyful 

(menyenangkan), meaningful (kebermaknaan), dan useful (kebermanfaatan).  

Menurut KBBI (Depdiknas, 2006:195) ada beberapa prinsip dalam penyusunan bahan ajar 

atau materi pembelajaran, prinsip tersebut antara lain: prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan 

prinsip kecukupan (edukasi) 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah penulis paparkan, maka identifikasi 

masalah penelitian dapat disusun sebagai berikut: 

1. Kurangnya minat siswa dalam mengapresiasi sebuah puisi  sebagai karya sastra.  

2. Kreativitas guru dalam mengajar sastra, khususnya puisi perlu diasah sehingga pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia menjadi menarik dan tidak monoton.  

3. Kurangnya inovasi bahan ajar dalam pembelajaran Apresiasi Sastra di SMP. Hal ini 

menyebabkan munculnya rasa jenuh dalam diri siswa. Bahan ajar yang digunakan selalu 

sama, yaitu puisi, novel dan drama. Seharusnya ada alternatif bahan ajar yang  menarik 

seperti lirik lagu. 

4. Siswa kurang dapat memahami secara jelas langkah-langkah dalam menganalisis sebuah 

puisi. 
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5. Siswa hanya mampu memahami tema dan isi dari sebuah puisi. Sehingga siswa kurang 

mampu  untuk menganalisis struktur fisik dari puisi, karena jarang dijelaskan dalam 

pembelajaran sastra di sekolah.   

6. Bagaimanakah perkembangan lirik lagu di Indonesia?  

7. Bagaimanakah kajian struktural yang terdapat dalam  lirik  lagu Indonesia? 

8. Nilai-nilai  apa sajakah yang terkandung dalam lirik lagu  Indonesia? 

9. Bagaimanakah respons pendengar terhadap lirik lagu Indonesia? 

10. Bagaimana rancangan bahan ajar pembelajaran puisi berdasarkan hasil kajian  struktural 

dan nilai-nilai yang terkandung dalam lirik lagu Indonesia? 

1.3  Batasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini menjadikan lirik lagu Indonesia sebagai objek yang diteliti. Agar penelitian ini 

tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada kajian struktur, nilai-nilai, respons 

pendengar dan pengemasan bahan ajar puisi.  

1.4  Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka disusun beberapa 

pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kajian struktural yang terdapat dalam lirik lagu Indonesia? 

2. Nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam lirik lagu  Indonesia? 

3. Bagaimanakah respons pendengar terhadap lirik lagu Indonesia? 

4. Bagaimana rancangan bahan ajar puisi berdasarkan hasil kajian struktural dan 

nilai-nilai yang terkandung dalam lirik lagu Indonesia? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang berkaitan dengan  

nilai-nilai yang terkandung dalam lirik lagu Indonesia dengan pendekatan struktural dan 
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sejauhmana respons pendengar terhadap lirik lagu tersebut. Secara operasional tujuan penelitian 

ini adalah: 

 

 

1. Mendeskripsikan struktur lirik lagu Indonesia. 

2. Mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam lirik lagu Indonesia. 

3. Mendeskripsikan respons pendengar terhadap lirik lagu Indonesia. 

4. Mendeskripsikan rancangan bahan ajar puisi berdasarkan hasil kajian struktural 

dan nilai-nilai dalam lirik Indonesia. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

Manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini sebagai masukan untuk menambah wawasan dalam pembelajaran 

sastra puisi, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam lirik lagu dengan 

kajian struktural dan respons pendengar.  

2. Penelitian ini memberikan wawasan tentang contoh rencana pembelajaran sastra 

puisi, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam lirik lagu dengan kajian 

struktural dan respons pendengar 

3. Penelitian ini sebagai masukan pemikiran dalam upaya peningkatan kualitas 

pendidikan dalam pembelajaran sastra puisi, khususnya nilai-nilai yang 

terkandung dalam lirik lagu dengan kajian struktural. 

Sedangkan manfaat secara praktis adalah sebagai berikut: 
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1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan rencana 

pembelajaran sastra puisi, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam lirik lagu 

dengan kajian struktural dan bagaimana respons pendengarnya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan membantu pembaca dan penikmat musik dalam 

memahami lirik lagu Indonesia. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tingkat keefektifan rencana 

pembelajaran dan analisis dalam pembelajaran sastra puisi.  

1.7 Sistematika Penulisan  

Penulisan penelitian ini menggunakan sistematika yang digunakan oleh UPI yang tertuang 

dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2012. 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi enam bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang penelitian, identifikasi penelitian, batasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II  Kajian Teoretis yang terdiri dari: hakikat sastra, puisi, kajian struktural puisi, nilai-nilai, 

lagu dan respons pendengar. 

Bab III  Metode Penelitian yang terdiri dari: subjek penelitian, desain penelitian, definisi 

operasional, metode, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.    

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu: pengolahan atau 

analisis data, hasil analisis untuk menghasilkan temuan dan pembahasan hasil analisis. 

Bab V Kegiatan pembelajaran dan pengemasan lirik lagu sebagai bahan ajar puisi   

Bab VI Simpulan dan Saran 
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