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ABSTRAK 

 

KRITIK SOSIAL PADA LIRIK LAGU 

(ANALISIS HERMENEUTIKA PADA LIRIK LAGU KELOMPOK MUSIK 

SERINGAI, EFEK RUMAH KACA, DAN HOMICIDE) 

 

Oleh 

M. KHAIRIL ANWAR 

 

 

Musik merupakan salah satu cara dalam melakukan kegiatan komunikasi yang 

diharapkan mampu menyampaikan pesan dengan cara yang berbeda. Kelompok 

musik Seringai, Efek Rumah Kaca dan Homicide hadir dalam kemasan berbeda 

dan lebih berani dalam mengusung aliran musik yang mereka bawa. Ketiga 

kelompok musik tersebut lahir dari scene musik independen yang selalu 

menyuarakan pandangan mereka melalui lirik lagu yang mereka tulis.Penelitian 

ini berusaha melihat bagaimana muatan kritik sosial yang tertuang dalam lirik 

lagu dengan tujuan mengetahui dan menjelaskan mengenai muatan kritik sosial 

dalam lirik lagu. Menggunakan tipe penelitian kualitatif yang dijelaskan secara 

deskriptif. dengan pendekatan analisis hermeneutika. Kesimpulan yang 

didapatkan dari enam lirik lagu yang masing-masing ditulis oleh kelompok musik 

Seringai, Efek Rumah Kaca, dan Homicide adalah adanya muatan kritik terhadap 

realita politik, kritik terhadap kapitalisme, serta kritik terhadap kebebasan dalam 

berpendapat. 

Kata Kunci : Musik, Hermeneutika, Kritik Sosial 
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ABSTRACT 

 

SOCIAL CRITICSM ON THE SONG LYRICS 

(HERMENEUTIC ANALYSIS ON SONG LYRICS OF SERINGAI, EFEK 

RUMAH KACA AND HOMICIDE) 

 

By 

M. KHAIRIL ANWAR 

 

 

Music is one way of communicating which expected ti deliver messages in a 

different way. Some bands such as Seringai, Efek Rumah Kaca, and Homicide 

present their own genre differently and bravely. There were born form 

independent music scene which love to give their point of view with their lyrics. 

This research attempted to prove how social criticism content in the lyrics in 

order to find and describe about social criticism.  The Objective of the research 

are to see and describe social criticsm content of their lyrics. The methods of this 

research is qualitative-descriptive using hermeneutic approach. 

Key Words : Songs, Hermeneutic, Social Criticsm 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Di Indonesia persaingan perebutan jabatan serta kekuasaan hingga pengambilan 

kebijakan yang tidak pro rakyat sudah biasa terjadi, hal ini dapat terlihat dengan 

banyaknya bentuk aksi protes. Sejak tahun 1998, negara Indonesia mengalami 

sebuah perubahan yang sangat penting dalam kancah perpolitikan nasional. 

Dengan bergulirnya reformasi, mampu membuka kran demokrasi di negara ini. 

Kebebasan untuk mengemukakan pendapat yang merupakan inti dari wacana 

demokrasi diekspresikan dalam berbagai bentuk, diantaranya kebebasan informasi 

(Rahmiati, 2011:70). Kebebasan dalam memberikan informasi sering dilakukan 

dengan berbagai macam cara maupun berbagai macam gaya. Tidak terbatas hanya 

memberikan informasi, kebebasan dalam memberikan informasi juga bisa 

dikaitkan dengan memberikan kritik secara luas kepada siapapun khususnya 

pemerintah. Dengan demikian pada era Reformasi saat ini masyarakat Indonesia 

semakin banyak mengetahui wacana dari berbagai dengan dukungan arus 

informasi. Adanya keterlibatan masyarakat dalam berpendapat di bidang politik 

memberikan angin segar bagi demokrasi politik di Indonesia.  
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Musik merupakan salah satu cara dalam melakukan kegiatan komunikasi melalui 

suara (audio) yang diharapkan mampu menyampaikan pesan dengan cara yang 

berbeda. Musik mampu menyuarakan berbagai fenomena, isu, serta topik-topik 

yang memiliki pengaruh dan melekat dengan kehidupan bermasyarakat. Musik 

lahir berdasarkan proses pengalaman dan pembelajaran pencipta lagu yang 

dituangkan kedalam sebuah lirik yang menggambarkan secara khusus tentang 

fenomena yang telah terjadi. Pencipta lagu menyampaikan isi pikirannya melalui 

teks atau lirik pada lagu agar audiens mampu menerima pesan didalamnya. 

Melalui lirik yang ditulis oleh pencipta lagu, pendengar diajak untuk 

menginterpretasikan melalui otak yang menyimpan pengalaman, serta 

mengolahnya sebagai landasan dasar dalam mencerna pesan yang terdapat lirik 

dalam lagu. Dengan kata lain lirik lagu mampu menimbulkan banyak persepsi 

yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepahaman seseorang yang berasal dari 

pengalaman hidup yang dimiliki. Dalam pengertian lainnya sebuah lagu yang 

diciptakan secara baik dapat membawa pendengar untuk menghayati dan meresapi 

makna positif dari sebuah lirik, terlepas dari genre apa yang diusung. Lirik sendiri 

memiliki sifat istimewa dibandingkan pesan pada umumnya lirik lagu memiliki 

jangkauan yang luas didalam benak pendengarnya. 

M. Atar Semi mengatakan bahwa lirik adalah puisi yang sangat pendek yang 

mengekspresikan emosi. Lirik juga dapat diartikan sebagai puisi yang 

dinyanyikan. Oleh karena itu, sebuah lirik y disusun dalam nuansa yang sederhana 

dan mengungkapkan yang sederhana pula (Semi, 1988:106). Akibatnya, sebuah 

musik yang diperdengarkan tanpa adanya lirik atau syair dapat dinikmati, 
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dipahami, dan dirasakan secara bebas. Hal ini menjadi berbeda jika sebuah musik 

diberi muatan lirik, interpretasi pendengar terhadap lagu tersebut lebih terbatas. 

Meskipun tidak semua lagu bermuatan aspek sosial dan politik, namun ada 

beberapa pencipta lagu yang memasukkan unsur sosial dan politik dalam lagu 

mereka. Pesan yang berkaitan dengan aspek sosial dan politik dalam sebuah lagu 

umumnya berupa permasalahan-permasalahan yang menimpa masyarakat kecil. 

Misalnya saja berupa masalah kemiskinan dan kelaparan yang terjadi pada 

masyarakat dengan status sosial yang rendah. Kepedulian dan tanggung jawab 

pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Diskriminasi oleh penguasa 

terhadap rakyat biasa. Kemudian, fenomena yang tak kunjung tuntas yakni masih 

adanya kasus korupsi yang terjadi disaat banyak rakyat yang belum mendapatkan 

kesejahteraan khususnya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. 

Kajian aspek sosial dan politik dalam kehidupan bermasyarakat seperti hubungan 

sesama antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu 

dengan kelompok, juga meliputi hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Aspek 

sosial biasanya menekankan pada pola hubungan di dalam kehidupan 

bermasyarakat seperti masalah adat istiadat, nilai dan norma, sikap, dan lain-lain. 

Sedangkan aspek politik adalah mengenai para penguasa yang memiliki 

kekuasaan dan pengaruh terhadap sebagian atau seluruh masyarakat. Musik 

merupakan hasil karya cipta yang dapat diolah dan diciptakan oleh siapapun. 

Kebebasan dalam bermusik justru memberi pengaruh yang cukup besar pada 

perkembangan dunia musik yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi 

semata. Karya-karya dalam seni bermusik juga dapat dipergunakan untuk 
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menyuarakan gagasan mengenai fenomena sosial dan politik yang dianggap 

berpengaruh bagi masyarakat. Salah satu bentuk permasalahan sosial dan politik 

yang terus menggerogoti dan menimpa Indonesia tidak lain adalah masih adanya 

budaya korupsi, masih rumitnya birokrasi hingga masih belum meratanya 

pembangunan serta masih banyaknya kemiskinan karena kurangnya lapangan 

pekerjaan. 

Di Indonesia banyak kelompok musik ataupun musisi perorangan yang 

menjadikan musik sebagai media kritik terhadap suatu persoalan baik itu bersifat 

sosial ataupun politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang kita 

kenal Iwan Fals, Harry Roesli, Slank dan masih  banyak lagi. Seringai, Efek 

Rumah Kaca dan Homicide hadir dalam kemasan yang lebih berbeda serta lebih 

berani dalam mengusung aliran musik yang mereka bawa. Ketiga kelompok 

musik tersebut merupakan tiga kelompok musik dengan aliran yang berbeda yakni 

Seringai mengusung Trash Metal, Efek Rumah Kaca dengan Pop Minimalist serta 

Homicide yang kental akan musik Hip Hop. Ketiga kelompok musik tersebut 

memiliki kesamaan yang sama, yaitu sama-sama lahir dari scene musik 

independen dan sama-sama selalu menyuarakan pandangan mereka melalui lirik 

lagu yang mereka tulis.  
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“Sekedar kalian tahu kami akan bertahan sampai mampus 

Kalian awetkan hegemoni dengan balsam mumi anti-teror 

Kombinasi intel dan preman menebar horor 

Kalian kerangkeng kami dengan pembenaran semantic” 

 

Contoh potongan lirik diatas merupakan salah satu lagu dari kelompok musik 

Homicide. Dengan lirik yang tajam, ketiga kelompok musik tersebut bergerak 

secara masif dari panggung ke panggung guna menyeberkan scene yang mereka 

usung dengan membawa aspirasi mereka kedalam yang mereka bawakan. Lirik-

lirik yang mereka tulis secara keseluruhan berisikan kritik sosial khususnya 

terhadap permasalahan serta isu-isu yang sedang terjadi. Musik mereka jadikan 

sebagai sarana penyampaian pesan khususnya kepada para penggemar mereka. 

Yang diharapkan dapat memberikan makna positif kepada penggemar mereka 

masing-masing yang dapat disalurkan kepada orang disekitar mereka, sehingga 

akan memberikan dampak baik yang pula.  

Hubungan lagu dengan aspek sosial dan politik dapat dilihat pada konten atau isi 

dari pada lirik lagu tersebut. Pesan yang terkandung dalam suatu lagu umumnya 

dapat langsung diterima dan dicerna oleh akal pikir manusia ketika lagu tersebut 

didengarkan. Namun pada sebagian orang ada yang tidak begitu memahami 

bagaimana makna pesan yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh pencipta lagu. 

Dengan demikianlah dibutuhkan adanya penelitian mengenai analisis teks atau 

lirik lagu dengan berdasarkan pada bidang akademik yang ditopang oleh teori, 

penelitian ilmiah sebelumnya, dan penunjang lainnya. 

Dalam penelitian ini menggunakan teori Hermeneutika, Hermeneutika dipilih 

karena menurut penulis teori ini merupakan bentuk interpretasi terhadap teks. 
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Teks yang akan diinterpretasikan disini adalah lirik lagu. Dengan demikian 

peneliti akan menginterpretasikan teks lagu dari tiga kelompok musik yakni 

Seringai, Efek Rumah Kaca dan Homicide yang kemudian bertujuan untuk 

mencari makna tersembunyi dalam teks lagu tersebut, yakni makna tentang kritik 

sosial. Dengan menggunakan teori tersebut maka hasil yang akan didapat nantinya 

tidak dituntut untuk bersifat objektif melainkan subjektif menurut pandangan dan 

pemikiran peneliti. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan di teliti yaitu : 

Bagaimana muatan kritik sosial yang terdapat dalam lirik lagu dari kelompok 

musik Seringai, Efek Rumah Kaca dan Homicide? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

Mengetahui dan menjelaskan mengenai muatan kritik sosial dalam lirik lagu dari 

kelompok musik Seringai, Efek Rumah Kaca dan Homicide. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu komunikasi dan juga diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan 

muatan kritik sosial dalam lirik lagu. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai penambah wawasan 

ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan kajian komunikasi massa. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Iksan (1996) menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil 

penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian : teori, 

konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang 

dilakukan orang lain. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari 

duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang 

dibuat oleh peneliti sebelumnya (Masyhuri dan Zainuddin, 2008:100). 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

perbandingan dan tolak ukur penelitian. Tinjauan pustaka tentang penelitian 

terdahulu ini mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan 

permasalahan penelitian: teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan 

dan keunggulan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti lain. Peneliti telah 

menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan di dalam 

penelitian ini, yang mempunyai kedekatan dengan penelitian ini.  
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o 

Judul Penulis Metode Hasil Perbedaan 

1. Teknik Propaganda Dalam 

Lirik Lagu Band Punk 

Marjinal. 

Diah Mursi 

Harsini 

 

Fakultas Ilmu 

Bahasa, 

Universitas 

Indonesia. 

Analisis Teks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian terdahulu ini 

membahas tentang propaganda 

beserta tekniknya dan komunitas 

punk beserta pemikirannya secara 

mendalam. Dengan menggunakan 

metode analisis teks, penulis 

bermaksud mengenal lebih dekat 

komunitas punk Marjinal khususnya 

serta mengetahui bentuk 

propaganda melalui lirik lagu yang 

mereka tulis.  

Perbedaan dengan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu, 

penelitian ini membahas lirik lagu 

Punk sebagai atribut sosial yang 

digunakan sebagai media Propaganda 

dalam menyampaikan aspirasinya.  

Sementara dalam penelitian ini, tidak 

mengkhususkan suatu ideologi 

tertentu sebagai bahan penelitian. 

 

2. Musik Sebagai Media Dan 

Propaganda (Analisis 

Tektual Lirik Lagu Speech 

Composing Karya Eka 

Gustiwana pada Situs 

Youtube 

 

Ady Guna 

Pamungkas 

 

Ilmu 

Komunikasi, 

Universitas 

Lampung. 

Deskriptif Kualitatif 
 

Dalam tinjauan penelitian terdahulu 

yang kedua ini, penulis mencari 

makna pesan persuasi dan 

propaganda yang terdapat pada lirik 

lagu speech  

composing karya Eka Gustiwana. 

Speech Composing karya Eka 

Gustiwana sendiri merupakan 

penggabungan kat-kata dari 

beberapa tokoh yang digabungkan 

sedemikian rupa sehingga menjadi 

sebuah karya audio visual yang 

berisikan pesan-pesan social yang di 

sebarluaskan melalui jejaring sosial 

Youtube. 

Perbedaan dengan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu terdapat 

pada fokus penelitiannya, pada 

penelitian ini fokus penelitian lebih 

menekankan bagaimana lirik lagu 

dijadikan media propaganda dengan 

teknik propaganda tertentu sehingga 

setiap lirik lagu memiliki 

karakteristik tersendiri dalam 

menyampaikan aspirasinya. 

Sementara dalam penelitian ini, 

peneliti menekankan bagaimana lirik 

lagu dijadikan sebagai media persuasi 

serta propaganda melalui media situs 

youtube. 
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2.2 Tinjauan Teoritik  

2.2.1 Tinjauan Tentang Musik 

Sejarah perkembangan musik tidak dapat dilepaskan dari perkembangan budaya 

manusia. Hal ini disebabkan karena musik merupakan salah satu hasil dari budaya 

manusia di samping ilmu pengetahuan, arsitektur, bahasa, sastra, dan lain 

sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 602), musik diartikan 

sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara dan hubungan temporal untuk 

menghasilkan komposisi suara yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan nada 

atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan 

keharmonisan. 

Di bawah ini beberapa pengertian musik menurut para ahli, yaitu: 

1. Menurut Banoe (2003: 288), musik yang berasal dari kata muse (bahasa 

Yunani) merupakan cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai 

suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami oleh manusia. 

2. Menurut Jamalus (1988: 1), musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi 

dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan 

penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik, yaitu irama, melodi, harmoni, 

bentuk atau struktur lagu, serta ekspresi sebagai suatu kesatuan. 

Dari pengertian musik menurut para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa musik 

merupakan seni yang timbul dari perasaan atau pikiran manusia sebagai 

pengungkapan ekspresi diri yang diolah dalam suatu nada atau suara-suara yang 

harmonis. Sebagai salah satu bagian dari seni, pengertian seni musik secara umum 
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merupakan suatu kumpulan atau susunan bunyi atau nada yang mempunyai ritme 

tertentu, serta mengandung isi atau nilai perasaan tertentu (Rusyanti, 2013). Seni 

musik (instrument art) adalah bidang seni yang berhubungan dengan alat-alat 

musik dan irama yang keluar dari alat musik tersebut. Bidang ini membahas cara 

menggunakan instrument musik. Masing-masing alat musik mempunyai nada 

tertentu, di samping itu seni musik juga membahas cara membuat not dan 

bermacam aliran musik, misalnya musik vokal dan musik instrument. Seni musik 

dapat disatukan dengan seni vokal. Seni instrument adalah seni suara yang 

diperdengarkan melalui media alat-alat musik, sedangkan seni vokal adalah 

melagukan syair yang hanya dinyanyikan dengan perantara suara saja tanpa 

iringan instrument musik. Pada tingkat peradaban manusia yang masih rendah, 

seni musik telah diinterpretasikan sedemikian rupa pada hampir seluruh aspek 

kehidupan. Masyarakat primitif memanfaatkan musik tidak hanya sebagai sarana 

hiburan semata, tetapi juga sebagai alat untuk upacara ritual keagamaan, adat 

kebiasaan, bahkan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sosial. Kesadaran 

dan penilaian mereka menunjukkan bahwa musik mempunyai peran yang cukup 

penting dalam kehidupan manusia. Salah satu peran yang cukup menonjol pada 

seni musik yaitu sebagai mediator. Pada konteks ini seni musik merupakan bahasa 

umum yang diekspresikan lewat  simbol-simbol estetis. Sebagai alat komunikasi, 

musik menjelma secara substansial menjadi sarana aktivitas interaktif antara 

musisi dan pendengarnya. Pada tingkat inilah seni musik menunjukkan peran 

yang cukup luas yang mencakup kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan 

kehidupan religius (keagamaan). 

 



12 
 

 

2.2.2 Fungsi Musik 

Merriam (1964: 32-33) menyatakan ada 10 fungsi musik, yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi pengungkapan emosi 

Musik berfungsi sebagai media bagi seseorang untuk mengungkapkan 

perasaan atau emosinya. 

2.  Fungsi penghayatan estetis 

Musik merupakan suatu karya seni. Suatu karya dapat dikatakan karya seni 

apabila dia memiliki unsur keindahan atau estetika di dalamnya. Melalui  

musik seseorang dapat merasakan nilai-nilai keindahan, baik melalui melodi 

atupun dinamikanya. 

3.  Fungsi hiburan 

Musik memiliki fungsi hiburan mengacu kepada pengertian bahwa sebuah 

musik pasti mengandung unsur-unsur yang bersifat menghibur. Hal tersebut 

dapat dinilai dari melodi ataupun liriknya. 

4.  Fungsi komunikasi 

Musik memiliki fungsi komunikasi, berarti bahwa musik yang berlaku di 

suatu daerah kebudayaan tertentu mengandung isyarat-isyarat tersendiri yang 

hanya diketahui oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Hal ini 

dapat dilihat dari teks ataupun melodi musik tersebut. 
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5.  Fungsi perlambangan 

Musik memiliki fungsi dalam melambangkan suatu hal. Hal ini dapat dilihat 

dari aspek-aspek musik tersebut, misalnya tempo musik jika tempo sebuah 

musik lambat, maka kebanyakan teksnya menceritakan hal-hal yang 

menyedihkan, sehingga musik itu melambangkan akan kesedihan. 

6. Fungsi reaksi jasmani 

Jika sebuah musik dimainkan, musik itu dapat merangsang sel-sel saraf 

manusia sehingga menyebabkan tubuh kita ikut bergerak mengikuti irama 

musik . Jika musiknya cepat maka gerakan tubuh juga cepat, demikian juga 

sebaliknya. 

7. Fungsi yang berkaitan dengan norma sosial 

Musik berfungsi sebagai media pengajaran akan norma-norma atau 

peraturanperaturan. Penyampaiannya kebanyakan melalui teks-teks nyanyian 

yang berisi aturan-aturan. 

8. Fungsi pengesahan lembaga sosial 

Fungsi musik disini berarti bahwa musik memiliki peranan yang sangat 

penting dalam suatu upacara. Musik merupakan salah satu unsur yang penting 

dan menjadi bagian dalam upacara, bukan hanya sebagai pengiring. 

9. Fungsi kesinambungan budaya 
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Fungsi ini hampir sama dengan fungsi yang berkaitan dengan norma sosial. 

Dalam hal ini musik berisi tentang ajaran-ajaran untuk meneruskan sebuah 

sistem dalam kebudayaan terhadap generasi selanjutnya. 

10. Fungsi Pengintregasian Masyarakat 

Musik memiliki fungsi dalam pengintegrasian masyarakat. Suatu musik jika 

dimainkan secara bersama-sama maka tanpa disadari musik tersebut 

menimbulkan rasa kebersamaan diantara pemain atau penikmat musik itu. 

2.2.3 Tinjauan Tentang 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 simbolik 

dari manusia yang merupakan respon dari segala sesuatu yang terjadi dan 

dirasakan oleh lingkungan fisiknya (yang dipengaruhi oleh akal sehat dan 

rasionalitas). 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 atau penfsiran tertentu dan kemudian 

simbol yang diciptakan tersebut akan membentuk makna tertentu sesuai dengan 

apa yang akan diungkapkan. 
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Penentuan bahasa yang digunakan dalam menciptaan lirik lagu bisa bergantung 

pada individual yang menciptakan lirik lagu, karena belum ada ketentuan bahasa 

dalam membuat sebuah lirik lagu tetapi lirik yang dibuat dapat dipertanggung 

jawabkan isinya. Sedangkan tiap lirik yang dibuat oleh pencipta lagu pasti 

memiliki sebuah makna tersendiri yang ingin disampaikan kepada pendengarnya. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lirik (dalam lagu) adalah 

rangkaian pesan vebal yang tertulis dengan sistematika tertentu untuk 

menimbulkan kesan tertentu, isi pesan verbal tersebut mewakili gagasan penulis 

lirik yang merupakan respon dari lingkungan fisik manusia. 

2.2.4 Kritik Sosial 

Kritik sosial merupakan sebuah  inovasi, artinya kritik sosial menjadi sarana 

komunikasi gagasan baru di samping  menilai gagasan lama untuk suatu 

perubahan sosial. Kritik sosial sebagai salah satu bentuk  komunikasi dalam 

masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol  terhadap jalannya 

sebuah  sistem  sosial  atau proses bermasyarakat (Oksinata, 2010:33). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kritik sosial 

merupakan suatu kritikan, masukan, sanggahan, sindiran, tanggapan, atau pun 

penilaian terhadap sesuatu yang dinilai menyimpang atau melanggar nilai-nilai 

yang ada di dalam kehidupan masyarakat. 
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2.2.5 Lirik Lagu Sebagai Respon Sosial 

Para pencipta lagu nasional Indonesia sangat peka terhadap adanya kondisi sosial, 

tingkat kesejahteraan rakyat, dan kegelisahan masyarakat. Mereka menciptakan 

lagu-lagu populer yang menggunakan syair-syair menyentuh perhatian publik 

seperti yang dilakukan oleh Bimbo, Ebiet G. Ade, Iwan Fals, Hary Roesli, 

Gombloh, Ully Sigar Rusady, dan masih banyak lagi. Pada umumnya para 

pencipta lagu itu melakukan kritik sosial dan bahkan protes keras terutama 

ditujukan kepada pemerintah. Para pengamen jalanan juga tak kalah seru dalam 

mengumandangkan lagu-lagu protes sosialnya, misalnya lagu yang bertema PNS, 

penderitaan anak jalanan, generasi muda yang tanpa arah, dan lain sebagainya. 

(http://myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.hmtl). 

2.3 Landasan Teori 

Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat 

tentang interpretasi makna. Kata hermeneutika sendiri berasal dari kata kerja 

Yunani hermeneuien, yang memiliki arti menafsirkan, menginterpretasikan atau 

menerjemahkan. (Mulyono, 2013;15) Istilah ini memiliki asosiasi estimologis 

dengan dewa Hermes dalam mitologi Yunani, yang mempunyai tugas 

menyampaikan dan menjelaskan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Hermes 

diasosiasikan dengan fungsi menstransmusi apa di balik pemahaman manusia ke 

dalam suatu bentuk dimana tingkat intelejensia manusia dapat menangkap hal 

tersebut. Nampak, bahwa dari asosiasi estimologis ini tugas hermeneutika adalah 

membuat pesan supaya dapat dipahami secara baik oleh audiens. (Mulyono 

2013;36). 

http://myartmusic.co.cc/2009/10/fungsi-musik.hmtl
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Pada awalnya hermeneutika digunakan oleh para kalangan agamawan. Melihat 

hermeneutika dapat menyuguhkan makna dalam teks klasik, maka abad ke-17 

kalangan gereja menerapkan telaah hermeneutis untuk membongkar makna teks 

Injil. Ketika menemukan kesulitan dalam memahami bahasa dan pesan kitab suci 

itu, mereka berkesimpulan bahwa kesulitan itu akan membantu pemecahannya 

oleh hermeneutik. Karena itu dalam posisi ini hermeneutik dianggap sebagai 

metode untuk memehami teks kitab suci. Fakta ini di nisbatkan sebagai langkah 

awal dalam pertumbuhan hermeneutika adalah gerakan interpretasi atau eksegesis 

diawal perkembangannya. (Sibawaihi dalam Bashori, 2013:2) Memasuki abad ke 

20, kajian hermeneutika semakin berkembang. Schleiermacher, filusuf yang 

digelari Bapak hermeneutik modern, memperluas cakupan hermeneutika tidak 

hanya dalam bidang sastra dan kitab suci. Ia melihat bahwa sebagai metode 

interpretasi, hermeneutika sangat besar artinya bagi keilmuan dan bisa diadopsi 

oleh semua kalangan hingga akhir abad ke 20. (Bashori, 2013:3) Semula 

hermeneutika berkembang di kalangan gereja dan dikenal sebagai gerakan 

eksegegis dan kemudian berkembang menjadi filsafat penafsiran. Sebagai sebuah 

metode penafsiran, hermeneutika memperhatikan tiga hal sebagai komponen 

pokok dalam kegiatan penafsiran yakni teks, konteks dan kontekstualisasi. 

Setidaknya terdapat tiga pemahaman mengenai hermeneutika yakni : 

1. Sebagai teknik praksis pemahaman atau penafsiran, dekat dengan eksegegis, 

yakni kegiatan memberi pemahaman tentang sesuatu atau kegiatan untuk 

mengungkapkan makna tentang sesuatu agar dapat dipahami. 
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2. Sebagai sebuah metode penafsiran, tentang the conditions of possibility sebuah 

penafsiran. Hal-hal apa yang dibutuhkan atau langkah-langkah bagaimana 

harus dilakukan untuk menghindari pemahaman yang keliru terhadap teks. 

3. Sebagai penafsiran filsafat. Dalam pemahaman ini hermeneutika menyoroti 

secara kritis bagaimana bekerjanya pola pemahaman manusia dan bagaimana 

hasil pemahaman manusia tersebut diajukan, dibenarkan dan bahkan 

disanggah. (Raharjo dalam Bashori, 2013:5) 

Hermeneutika dapat dipilih dalam tiga kategori yakni sebagai filsafat, sebagai 

kritik, dan sebagai teori. Pertama Hermeneutika Teoritis yaitu bentuk 

hermeneutika yang menitikberatkan kajianya pada problem pemahaman yakni 

bagaimana memahami dengan benar. Sedang makna yang menjadi tujuan 

pencarian dalam hermeneutika ini adalah makna yang dikehendaki teks. Oleh 

karena itu tujuannya memahami secara obyektif maksud penggagas, makna 

hermeneutika model ini dianggap juga hermeneutika romantic yang bertujuan 

untuk merekonstruksi makna. Kedua hermeneutika filsafat, hermeneutika tumbuh 

sebagai aliran pemikiran yang menempati lahan-lahan strategis dalam diskursus 

filsafat. Problem utamanya adalah bagaimana tindakan memahami itu sendiri. 

Hermeneutika ini di gagas oleh Gadamer, menurut Gadamer hermeneutika 

berbicara tentang watak interpretasi, bukan teori interpretasi. Ketiga hermeneutika 

kritik, hermeneutika memberi reaksi keras terhadap berbaga asumsi idealis yang 

menolak pertimbangan ekstralinguistik sebagai faktor penentu konteks pikiran dan 

aksi. Pemikiran ini diprakarsai oleh Habermas. Sebagai teori, hermeneutika 

berfokus pada problem teori interpretasi, bagaimana menghasilkan interpretasi 

dan standarisasinya. Asumsinya adalah bahwa sebagai pembaca, orang tidak 
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punya akses pada pembuat teks karena perbedaan ruang dan waktu, sehingga 

diperlukan hermeneutika. (Kurdi dalam Bashori, 2013:12) 

Sebagai sebuah ilmu, hermeneutika harus menggunakan cara-cara ilmiah dalam 

mencari makna, rasional dan dapat diuji. Sebagai sebuah seni, ia harus 

menampilkan sesuatu yang baik dan indah tentang suatu penafsiran (Mulyono, 

2013;17). Berbahasa selalu melibatkan penafsiran kehendak batin, maka tidaklah 

semua yang kita ucapkan senantiasa berhasil mempresentasikan seluruh isi hati, 

pikiran, dan benak kita. Melihat kompleksitas kaitan antara pikiran, perasaan, 

ucapan, dan tindakan, maka disadari atau tidak, setiap saat orang selalu berada 

dalam dunia penafsiran. Maka dengan demikian studi mengenai hermeneutika 

kemudian muncul sebagai cara baru untuk bergaul dengan bahasa. Jika 

pengalaman manusia yang diungkapkan dalam bentuk bahasa tampak asing bagi 

audiens, maka perlu untuk ditafsirkan secara benar. Disinilah hermeneutika 

memiliki peran yang sangat besar (Mulyono, 2013;19). Dalam hal ini yang akan 

dicoba untuk ditafsirkan dan diungkapkan adalah lirik dari beberapa lagu dari 

kelompok musik Seringai, Efek Rumah Kaca dan Homicide. 

Dilihat dari perkembangan hermeneutika, maka ia memiliki pengertian dasar 

sebagai ilmu tentang interpretasi atau lebih spesifik, prinsip-prinsip tentang 

interpretasi teks. Sebagai ilmu interpretasi, hermeneutika merupakan proses yang 

bersifat triadik, yaitu tanda, pesan, dan teks; perantara atau penafsir; dan 

penyampaian kepada audiens. (Mulyono, 2013;19). Dengan begitu, interpretasi 

bisa jadi merupakan aktivitas berpikir manusia yang sangat mendasar; tentu saja, 

mewujudkannya sendiri bisa dikatakan menjadi sebuah proses yang konstan dari 

interpretasi (Palmer, 2005;9).  
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Hermeneutika, ketika didefinisikan sebagai studi pemahaman karya-karya 

manusia, mentransendensikan bentuk-bentuk interpretasi linguistik. Prinsipprinsip 

itu sendiri teraplikasi tidak hanya pada karya yang ditulis tetapi juga karya seni 

(Palmer, 2005;11). Salah satu hasil karya seni yang dapat dikaji dengan 

pendekatan hermeneutika adalah lagu. Karena dalam lagu tersebut terdapat 

rangkaian lirik yang berupa teks. Teks tersebut yang kemudian akan ditafsirkan. 

Ada banyak tokoh dalam hermeneutika, misalnya F.D.E Schleiermarcher, 

Wilhelm Dilthey, Hans-Georg Gadamer, Jurgen Habermas, dan Paul Ricoeur. 

(Saidi, 2008:376) Pada penelitian ini penulis menggunakan teori hermeneutika 

milik Paul Ricoeur. Alasan penulis menggunakan teori hermeneutika milik Paul 

Ricoeur karena menurutnya makna tidak hanya diambil berdasarkan pandangan 

hidup pengarang, tetapi juga menurut pengertian pandangan hidup pembacanya. 

Dengan demikian jelaslah bahwa untuk menafsirkan atau menginterpretasikan 

lirik lagu dari kelompok musik Seringai, Efek Rumah Kaca dan Homicide, 

peneliti dapat mencari makna yang tersembunyi dengan menggabungkan kedua 

pandangan tersebut. Kekuatan pandangan peneliti sebagai pembaca teks 

dikombinasikan dengan pandangan di pencipta lagu memungkinkan untuk 

menemukan makna terpendam dalam teks lirik lagu tersebut. 

2.4 Kerangka Pikir 

Lirik lagu sebagai salah satu media penyampaian pesan yang dapat dijadikan 

sarana representasi dari sebuah kenyataan dan peristiwa komunikasi yang dapat 

menyajikan suatu realitas objek. Lirik lagu sebagai salah satu hasil kreasi seni, 

banyak memberikan gambaran-gambaran hidup dan pelajaran penting bagi 
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pendengarnya. Dalam, hal ini lirik merupakan sebuah media yang cukup efektif 

dalam memeberi sebuah konstruksi atas sebuah realitas dalam masyarakat. 

Lirik merupakan teks tertulis yang kemudian dinyanyikan dengan diiringi dengan 

nada-nada. Teks tidak mempunyai makna tetapi makna itu diberikan oleh pemakai 

bahasa. Karena setiap teks pada dasarnya dihasilkan lewat kesadaran, 

pengetahuan, prasangka, atau pengetahuan tertentu atas suatu peristiwa (Eriyanto, 

2001;260).  

Maka berdasarkan tugas Hermeneutika sebagai teori dan metode untuk 

membentuk sebuah penafsiran makna dan pesan untuk mencari bagaimana kritik 

sosial yang tertuang kedalam lirik lagu dari kelompok musik Seringai, Efek 

Rumah Kaca dan Homicide. 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pikir 

1. Mencari Makna unsur Teks 

2. Latar Belakang Pemroduksi Teks 

3. Kaitan Dengan Teks Lain 

 

Kelompok Musik 

Seringai, Efek Rumah Kaca, Homicide 

Lirik Lagu 
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Hermeneutika 

 

Kritik Sosial Pada Lirik Lagu 

 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

mengenai kata-kata lisan maupun tertuis dan tingkah laku yang dapat diamati dari 

orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan dalam Bagong S. Dan Sutinah, 

2011:166). 

Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara utuh, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong dalam Melina 2012;33). 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dengan cara mencari, mengamati, dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dari 

lirik lagu dari kelompok musik Seringai, Efek Rumah Kaca dan Homicide yang 

terdapat dalam beberapa album yang telah mereka edarkan ke pasaran dan telah 

memenuhi kriteria sesuai dengan judul dan tujuan penelitian ini. 
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3.3 Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah lagu dari kelompok musik Seringai, Efek 

Rumah Kaca dan Homicide. Lagu tersebut berjumlah enam lagu yang masing-

masing berjudul Mengadili Persepsi dan Skeptikal dari kelompok musik seringai, 

Merah dan Mosi Tidak Percaya dari kelompok musik Efek Rumah Kaca, serta 

Tentang Tirani dan Purgatori dari kelompok musik Homicide. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah merupakan sumber-sumber atau 

literatur yang memang berkaitan dan mendukung dengan penelitian ini, seperti 

buku, artikel, dan internet. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

pendokumentasian. Data yang dijadikan sebagai bahan dokumentasi dalam 

penelitian ini merupakan teks atau lirik lagu dari kelompok musik Seringai, Efek 

Rumah Kaca dan Homicide. 

3.5 Fokus Penelitian 

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah teks atau lirik lagu dari kelompok 

musik Seringai, Efek Rumah Kaca dan Homicide yang berkaitan dengan 

fenomena sosial politik yang terjadi secara umum di masyarakat saat ini. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data 

yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti 

yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu menurut 

Sugiyono, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi 

lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2005:201). Adapun teknik analisis data 

dalam penelitian ini adalah 

1.  Mengumpulkan Data  

Mencari dan mengumpulkan lirik lagu dengan judul Mengadili Persepsi dan 

Skeptikal dari kelompok musik Seringai, Merah dan Mosi Tidak Percaya dari 

kelompok musik Efek Rumah Kaca, serta Tentang Tirani dan Purgatori dari 

kelompok musik Homicide. 

2. Intepretasi Data 

Paul Ricoeur memiliki pandangan bahwa setiap teks memiliki kehidupannya 

sendiri. Sebagai pembaca kita tidak bisa dengan begitu saja menjadikan teks 

seperti apa yang kita kehendaki. Yakni dilakukan interpretasi data dengan 

menggunakan pendekatan teori Hermeneutika. Adapun E. Sumaryono (1999) 

menjelaskan bahwa otonomi teks menurut Ricoeur : 

a. Mencari makna unsur teks. 

Mula-mula teks (seni) ditempatkan sebagai objek yang diteliti 

sekaligus sebagai subjek atau pusat yang otonom. 
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b. Latar belakang pemroduksi teks. 

Kode-kode simbolik yang ditafsirkan tentu saja membutuhkan hal-

hal yang bersifat referensial menyangkut proses kreatif seniman 

dan faktor-faktor yang berkaitan dengannya.  

c. Kaitan dengan teks lain. 

Kode simbolik yang dipancarkan teks dan dikaitkan dengan 

berbagai persoalan di luar dirinya menuntut disiplin ilmu lain 

untuk melengkapi tafsir. 

3. Kesimpulan 

Dalam tahap ini peneliti menyatukan hasil dari kedua tahap sebelumnya sehingga 

kemudian dapat diambil kesimpulan.  



Gambar 1. Efek Rumah Kaca 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Umum Kelompok Musik Efek Rumah Kaca 

Kelompok musik Efek 

Rumah Kaca memiliki tiga 

orang personel diantaranya 

adalah Cholil Mahmud 

(vokal, gitar), Adrian 

Yunan Faisal (bass, vokal 

latar), dan Akbar Bagus 

Sudibyo (drum, vokal latar). Terbentuk sejak tahun 2001 kelompok musik ini 

sudah dua kali mengalami pergantian nama, dimulai dengan menggunakan nama 

Nush dan Superego lalu dipilihlah nama Efek Rumah Kaca yang merupakan nama 

yang diambil dari salah lagu yang mereka tulis. Kelompok musik Efek Rumah 

Kaca banyak dipengaruhi oleh musisi-musisi luar negeri seperti Jeff Buckley, Jon 

Anderson, Smashing Pumpkins, Radiohead, hingga Bjork.  

Setiap lagu yang mereka ciptakan dirancang sedemikian rupa dengan 

mengedepankan realita agar musik yang mereka ciptakan tak hanya jadi hiburan.  
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Sebagian besar musik yang mereka tulis merefleksikan keadaan sosial yang 

disusun rapih dengan berbagai sudut pandang dan kekayaan pilihan kata dengan 

penyajian penggunaan bahasa Indonesia yang dan benar. 

Pada tahun 2006 kelompok musik Efek Rumah Kaca merilis lagu “Melankolia” 

dan “Di Udara” melalui dua album kompilasi yaitu Pavilium Do Re Mi dan 

Todays Of Yesterday. Dan pada tahun 2007 kelompok musik ini secara resmi 

merilis album perdananya yang diberi tajuk Efek Rumah Kaca dengan single 

perdananya yaitu “Jatuh Cinta Itu Biasa Saja” dan diikuti oleh lagu “Cinta 

Melulu”. Melalui lagu “Cinta Melulu” kelompok musik Efek Rumah Kaca mulai 

mendapatkan tempat di hati pendengarnya. Sebuah satir ceria akan industri musik 

Indonesia yang didominasi oleh lagu-lagu bertema cinta yang penyajian 

komposisi musik dan liriknya begitu-begitu saja. 

Dipenghujung tahun 2007 hingga awal tahun 2008 album debut kelompok musik 

Efek Rumah Kaca mendapatkan beberapa penghargaan diantara lain The Best 

Cutting Edge” MTV Indonesia Music Award 2008, “Editor’s Choice 2008” versi 

Rolling Stone Indonesia, “Class Music Heroes 2008” dan Nominator Anugrah 

Musik Indonesia Award 2008. Dan pada tahun 2008 pula kelompok musik Efek 

Rumah Kaca merilis album kedua mereka dengan tajuk “Kamar Gelap” dengan 

materi yang hampir sama namun penuh dengan nuansa baru dalam setiap musik 

yang mereka tulis di album kedua mereka. Dalam satu kesempatan, Efek Rumah 

Kaca dipercaya mengisi rubrik khusus seputar pemilu di harian Kompas selama 

satu bulan, dimuat tiap hari Sabtu di bulan Januari 2009. 
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Gambar 2. Homicide 

Saat ini total kelompok musik Efek Rumah Kaca sudah mengeluarkan tiga album 

dan tepat di penghujung tahun 2015 lalu mereka merilis album ketiga mereka 

dengan tajuk “Sinestesia”. 

4.2 Gambaran Umum Kelompok Musik Homicide 

Band yang beranggotakan 

Morgue Vanguard (MC, 

Producer), Sarkasz (MC) DJ E 

(Turntables), dan Andre 

(Guitars) ini pertama kali 

merilis mini album “Godzkilla 

Necronometry” sebagai demo, 

kemudian masuk kedalam 

kompilasi dengan Balcony (band hardcore asal Bandung) dengan judul "Hymne 

Penghitam Langit dan Prosa Tanpa Tuhan". Kemunculan Homicide adalah sebuah 

kejutan bagi dunia musik di Indonesia, khususnya lagi musik hip-hop. Homicide 

dikenal karena lirik-liriknya yang tidak biasa dan kritik-kritiknya yang sangat 

tajam akan kondisi sosial maupun politik yang terjadi. 

Lirik Homicide begitu tajam dan sangat mengena kesetiap obyek yang 

dikritiknya, sesuatu yang sangat jarang ditemui dalam berbagai varian band musik 

yang ada di Indonesia. Apa yang dilakukan Homicide ini tentu bukan tanpa 

resiko, apalagi mengingat kondisi sosial pada saat kelompok musik ini dibentuk 

masih dalam keadaan yang kurang demokratis, tidak terbuka, serta tidak terbiasa 

dengan berbagai bentuk perdebatan dan argumentasi. 
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Salah satu kritik tajam Homicide akan kondisi sosial dalam mini album 

“Godzkilla Necronometry” dapat kita temui dalam lagu “Puritan (Godblessed 

Fascists)”. Lagu ini muncul pada pertengahan tahun 2001. Lagu ini dibuat 

Homicide sebagai protes atas fenomena pemberangusan gerakan dan sweeping 

serta pembakaran buku-buku yang dicap “kiri” oleh beberapa golongan yang 

menggunakan topeng moral agama dan nasionalisme. Lagu ini cukup 

kontroversial dan memunculkan berbagai perdebatan, bahkan beberapa pihak 

menyarankan agar lagu ini tidak dirilis dengan alasan bahwa kondisi masyarakat 

adalah masyarakat yang religius. Walaupun begitu, Homicide tetap merilis lagu 

ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kekerasan maupun fasisme dengan dalih 

apapun. Kekerasan atas nama apapun jelas tidak dapat dibenarkan terjadi di muka 

bumi. Itulah Homicide, yang sampai kapanpun akan dikenal orang karena 

kritiknya yang sangat tajam, radikal, bahkan cenderung vulgar dan frontal 

terhadap berbagai fenomena sosial yang terjadi, termasuk didalamnya berbagai 

ketimpangan yang semakin hari semakin terlihat jelas. Penulis sendiri merasa 

musik dan lagu yang diusung Homicide sangat unik dan jarang ada di Indonesia. 

Lagu Homicide lebih cenderung mirip dengan sumpah serapah dan ekspresi 

kemarahan daripada disebut sebagai lagu pada umumnya. Namun setelah melihat 

lirik Homicide yang sangat dalam dan kritis tersebut, perlahan dapat mulai 

memahami pesan yang ingin disampaikan Homicide dalam lagu-lagu mereka. 

Lagu-lagu Homicide adalah wujud ekpresi dan keprihatinan yang sangat 

mendalam para personelnya atas kondisi sosial yang penuh problematika dan 

tidak kunjung membaik. Menurut penulis, yang menarik dari Homicide bukan 

hanya lagu-lagu mereka. Yang tidak kalah menarik dari lagu-lagu Homicide 
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Gambar 3. Seringai 

adalah aktivitas mereka diluar jalur musik. Diluar kegiatan bermusik, Homicide 

juga membuat agitasi-agitasi perlawanan terhadap pasar bebas dan kapitalisme 

antara lain melalui situs mereka apokalips.org dan penerbitan Jurnal Apokalips, 

produksi kaos, maupun berbagai kampanye di akun myspace mereka, serta 

berbagai kegiatan lain secara pribadi maupun kolektif.  

Homicide telah bubar sejak tahun 2007 silam, dengan alasan dan pertimbangan 

yang mungkin lebih diketahui oleh mereka sendiri. Kendati demikian, semangat 

yang ingin disampaikan oleh Homicide lewat berbagai karyanya tentu tidak boleh 

berhenti dan sudah selayaknya diteruskan oleh siapapun yang memiliki 

keprihatinan yang sama dengan Homicide. 

4.3 Gambaran Umum Kelompok Musik Seringai 

Kehadiran Seringai 

sebagai band rock indie 

seolah menyemarakkan 

dunia musik rock 

Indonesia. Band asal 

Jakarta ini merupakan 

pecahan dari band Puppen. 

Seringai yang lahir tahun 

2001 ini dibidani oleh Arian Arifin atau yang biasa dikenal dengan Arian13. 

Arian13 merupakan eks vokalis band Puppen. Di Seringai, Arian13 juga berperan 

sebagai vokalis. Selain Arian13, ada Ricky Siahaan (gitaris), Sammy (bassis), dan 

Edy Khemod (drummer). Seringai terkenal sebagai band yang musiknya sering 

http://www.kapanlagi.com/indonesia/s/seringai/berita/
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mengkritisi pemerintah dan para 'polisi moral' yang ada di Indonesia. Para 

Serigala Militia (sebutan fans Seringai) sempat bermasalah dengan aparat 

kepolisian karena kaos merchandise Seringai yang mereka pakai. Kaos itu 

menggambarkan anggota polisi dengan gambar karikatur dan dibagian 

belakangnya terdapat tulisan "siap melayani dan melindungi siapa?". 

Seringai mulai menggebrak dunia musik melalui single-nya yang berjudul 

Membakar Jakarta yang kemudian menjadi hits di kalangan pecinta musik indie. 

Lagu yang terinspirasi dari tuntutan hidup di kota Jakarta yang semakin keras ini 

sebenarnya merupakan penggambaran dari semakin parahnya kondisi Indonesia. 

Sekitar tahun 2002, demi mengabadikan sejarah dan perjalanan karir musik 

mereka, Seringai mengeluarkan sebuah DVD dokumenter berjudul Generasi 

Menolak Tua. DVD yang disutradarai oleh Bramantyo Hernomo ini seakan 

menjadi benda wajib yang harus dimiliki oleh pada Serigala Militia, julukan untuk 

fans kelompok musik Seringai. 

Dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 2004 Seringai mengeluarkan mini 

album yaitu High Octane Rock. Mini album ini terdiri dari 8 buah lagu. Satu 

diantaranya adalah Jealous Again yang merupakan cover version dari Black Flag. 

Walaupun hanya terdiri dari 8 lagu, namun mini album ini membantu Seringai 

untuk terus eksis dan mendapatkan fans base yang kuat. Tanpa promosi yang 

terlalu intens  mereka berhasil menjual 15.000 kopi kaset. Lagu mereka juga 

sempat mengisi Soundtrack Film seperti film Catatan Akhir Sekolah dan 12:00 

AM. 



32 

 

Pada tahun 2007 mereka merilis album kedua mereka, dengan tajuk "Serigala 

Militia" yang menuai banyak pujian, baik dari kalangan Underground maupun 

Mainstream. Dalam album ini mereka menunjukkan kedewasaan mereka tanpa 

mengubah musik yang sudah menjadi ciri khas mereka sendiri. 

Di tahun 2012, Seringai melemparkan lagu yang terbaru yaitu “Taring”. Single ini 

merupakan pemanasan dari album kedua Seringai. Di single ini Seringai kembali 

menawarkan konsep musik rock yang beroktan tinggi dan penuh distorsi yang 

ditimpali dengan lirik lagu yang menampar. 

 

 

 

 

 



 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Musik merupakan media alternatif dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. 

Pencipta lagu menyampaikan isi pikirannya melalui teks atau lirik pada lagu agar 

audiens mampu menerima pesan didalamnya. Melalui lirik yang ditulis oleh 

pencipta lagu, pendengar diajak untuk menginterpretasikan melalui otak yang 

menyimpan pengalaman, serta mengolahnya sebagai landasan dasar dalam 

mencerna pesan yang terdapat lirik dalam lagu.  

Kritik sosial merupakan upaya bentuk komunikasi nyang dilakukan seorang 

pengarang, dengan cara memberikan suatu tanggapan terhadap persoalan-

persoalan yang ia lihat pada masyarakat. Dari enam lirik lagu yang masing-

masing ditulis oleh kelompok musik Seringai, Efek Rumah Kaca, dan Homicide 

terdapat muatan kritik terhadap realita politik, kritik terhadap kapitalisme, serta 

kritik terhadap kebebasan dalam berpendapat. 
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6.2 Saran 

Pada penelitian ini, musik khususnya lirik lagu merupakan kekuatan yang dimiliki 

oleh pencipta lagu. Kelompok musik antimainstream seperti Seringai, Efek 

Rumah Kaca, dan Homicide tidak membatasi gaya mereka dalam menulis lirik 

lagu. Lirik lagu yang lebih tulis lebih peka dalam melihat fenomena yang terjadi. 

Lagu juga dapat menjadi sumber infomarsi serta bentuk perlawanan dan kritik  

dalam menyikapi fenomena yang terjadi. Peneliti berharap bahwa masyarakat juga 

memiliki pandangan yang luas terhadap kelompok-kelompok musik indie 

tersebut. 

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masih diperlukan penelitian 

yang lebih mendalam terkait kajian hermeneutika khususnya yang membahas 

muatan kritik sosial dalam lirik lagu. 
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