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ABSTRAK 

 

ANALISIS MAKNA TOLERANSI DALAM ALBUM  

BEBERAPA ORANG MEMAAFKAN  

 (Studi Terhadap Lirik Lagu Dalam Album “Beberapa Orang Memaafkan” 

Karya Grup Musik .feast) 

 

 

Oleh  

 

M. AFIF ZAKI WAHMI 

 

 

.Feast merupakan grup musik yang beraliran Rock dan mulai meramaikan 

panggung musik di Indonesia. Lagu-lagu ciptaan Feast ini berisi tentang berbagai 

macam kritik sosial yang menjadi isu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa makna toleransi yang terdapat pada lirik lagu Album “Beberapa Orang 

Memaafkan” karya grup musik .feast. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif 

tentang makna toleransi dari lirik lagu. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diambil 

dari lirik lagu dalam album Beberapa Orang Memaafkan karya grup Musik .feast. 

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa secara umum representasi sosial dalam 

lirik lagu album Beberapa Orang Memaafkan, diantaranya berbicara tentang 

toleransi terhadap pendidikan, toleransi terhadap pembangunan negara, serta 

toleransi sosial bermasyarakat juga terhadap kepedulian sesama. 

 

Kata Kunci : Toleransi, Feast, Beberapa Orang Memaafkan. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE MEANING OF TOLERANCE IN  

THE ALBUM SOME PEOPLE FORGIVE  

(Study of Song Lyrics in the Album "Some People Forgive"  

by Music Group .feast) 

 

 

By 

 

M. AFIF ZAKI WAHMI 

 

 

.Feast is a rock band that has started to enliven the music scene in Indonesia. The 

songs created by Feast contain various kinds of social criticism that have become 

an issue in Indonesia. This study aims to analyze the social meaning of tolerance 

contained in the lyrics of the album "Some People Forgive" by the music 

group .feast. This study uses a descriptive type with a qualitative approach. The 

researcher uses a descriptive approach to the meaning of tolerance from song 

lyrics. Sources of data in this study consisted of primary data sources and 

secondary data sources. The data collection technique was taken from song lyrics 

in the album Some People Forgive by the Music group .feast. From the results of 

this study, it was found that in general social representations in the lyrics of the 

album Some People Forgive, among others, talk about tolerance for education, 

tolerance for state development, as well as social tolerance in society as well as 

concern for others.  

 

Keywords: Tolerance, Feast, Some People Forgive. 
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-BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Musik merupakan salah satu cabang seni yang menjadi kebutuhan hidup 

masyarakat. Keberadaan musik dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak lepas 

dari berbagai macam fungsi yang ada dalam musik itu sendiri, antara lain sebagai 

media ekspresi, ritual keagamaan, estetik, dan sebagai media hiburan bagi 

masyarakat. Menurut Jamalus (1988:1) Musik adalah suatu hasil karya seni bunyi 

dalam bentuk lagu atau komposisi musik, yang mengungkapkan pikiran dan 

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

bentuk/struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. 

Sementara itu menurut Susantina (2004 :2), musik mampu mengungkapkan hal-hal 

yang tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata maupun jenis seni lainya, musik 

akan lebih mampu dan ekspresif untuk mengungkapkan perasaan dari bahasa baik 

lisan maupun tulisan. Musik adalah sebuah sarana komunikasi untuk 

menyampaikan sebuah ide/atau pemikiran tentang suatu hal yang dianggap penting 

dan nyata di hadapi manusia maupun hanya sebagai hiburan namun setiap musik 

memiliki cara masing masing, dan menjadi sebuah sarana untuk berkomunikasi 

dengan khalayak (Hartanto, 2010). 

Lirik lagu digunakan sebagai media untuk membagi informasi terhadap masalah 

sosial dan pengalaman pribadi yang terjadi di suatu lingkungan masyarakat. Sebuah 



2 

 

 

 

lagu dianggap sebagai refleksi bagi penciptanya dari suatu masyarakat 

sekelilingnya, baik menjadi semacam salinan dari suatu keadaan individu atau 

sosial, atau dengan menjadi tiruan masyarakatnya. Gagasan yang dituangkan lirik 

lagu dapat berupa pesan, protes, atau ungkapan terhadap suatu hal, kerinduan dan 

sebagainya yang dirangkai dengan kata-kata puitis dan tidak selalu lugas. Lirik-lirik 

dalam sebuah lagu pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan larik-larik pada 

puisi. Lirik adalah bentuk puisi yang sangat pendek yang mengepresikan emosi 

(Hermintoyo, 2017:3). 

Lirik bagian dari puisi yang dilagukan berisi curahan perasaan pribadi penyair 

sehingga ada makna yang mengandung nilai-nilai didalamnya. Nilai dapat 

dikatakan sebagai patokan hidup dan perasaan seseorang atau kelompok yang 

berhubungan dengan keadaan baik, buruk, benar atau salah, atau suka tidak suka 

terhadap objek bermasyarakat (Abdulsyani, 2015:51). 

Makna yang terkandung dari sebuah lagu berbeda antara satu lagu dengan lagu lain, 

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 menciptakan makna-makna yang beragam. Karena 

pada dasarnya, lagu mempunyai nada dan irama (Koeswoyo, 2016:5). Pada 

dasarnya puisi atau lagu merupakan gambaran hidup penulis, tidak jarang apa yang 

mereka tuangkan ke dalam sebuah lirik mewakili pengalaman hidup mereka. 

Penyair harus cermat memilih kata yang digunakan dalam menulis lirik lagu agar 

pesan yang disampaikannya dapat tersampaikan pada pendengar musik. Karena itu, 
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ditulis harus dipertimbangkan sesuai dengan maknanya, komposisi bunyi dalam 

rima dan irama, maupun kedudukan kata itu ditengah konteks kata lainnya, dan 

kedudukan kata dalam keseluruhan lagu. Nilai sosial pada lirik lagu dapat 

dituangkan melalui penjelasan penting, seperti apa, siapa, kapan, dimana, mengapa 

dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Melalui lirik para composer dengan bebas 

menyampikan pesan yang ingin disampaikan pada pendengarnya, begitu halnya 

dengan .feast salah satu band grup musik indie dengan genre rock yang dibentuk 

pada tahun 2013, yang beranggotakan Baskara Putra (vocal utama dan synthesizer), 

Adnan S.P (lead gitar), Dicky Renanda P (gitar), F. Fikriawan W (bass), dan 

Adrianus Aristo H (drum). Pada 18 September 2017, .feast merilis album perdana 

berjudul Multiverses yang menampilkan berbagai kolaborator termasuk rapper 

Ramengvrl, vokalis Elephant Kind Bam Mastro, produser Mardial, penyanyi Oscar 

Lolang dan Haikal Azizi, dan banyak lagi. Pada 13 Juli 2018 lahirlah lagu 

“Peradaban” yang menjadi titik balik .feast menjadi diketahui banyak orang sampai 

saat ini. Lagu Peradaban merupakan lagu yang termasuk dalam album Beberapa 

Orang Memaafkan. 

.Feast termasuk grup musik yang muda dan beranggotakan para mahasiswa Ilmu 

Sosial dan Ilmu  Politik di Univeritas  Indonesia. Pada penelitian ini penulis akan 

meneliti lirik lagu dalam album Beberapa Orang Memaafkan, album Beberapa 

Orang Memaafkan yang dirilis pada tahun 2018 mengarahkan penikmatnya untuk 

ikut memikirkan perihal keadilan dan rasa kemanusian yang kian terkikis sebagai 

bentuk toleransi dalam bermasyarakat. Mereka menggangap fanatisme dalam hal 
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apapun harus dikendalikan dalam diri masing individu, ini terlihat dalam lirik yang 

dihasilkan mereka. 

Baskara Putra selaku penulis lirik berpendapat semua lagu yang ada dalam album 

Beberapa Orang Memaafkan mengandung terhadap kejadian aktual dan kejadian 

masa lalu. Album Beberapa Orang Memaafkan ini merupakan sebuah mini album 

yang terdiri dari enam lagu yaitu Apa Kata Bapak (featuring Sir Dandy), Padi Milik 

Rakyat, Peradaban, Minggir! dan Berita Kehilangan (featuring Rayssa Dynta). 

Sebelumnya lagu Kami Belum Tentu, Peradaban dan Berita Kehilangan sudah 

dirilis sebagai single (Sumber: https://www.cnnindonesia.com, 2018). 

Untuk itu, salah satu yang menarik untuk diteliti dalam album Beberapa Orang 

Memaafkan adalah bahwa dalam lirik lagu tersebut merepresentasikan tentang 

realitas sosial toleransi khususnya yang terjadi di Indonesia. Hadirnya album 

Beberapa Orang Memaafkan yang konteksnya merupakan refleksi dari hal-hal 

nyata dan dekat yang terjadi di masyarakat. Selain itu, tidak seperti band pada 

umumnya yang personilnya dari kalangan anak muda sampai album “Beberapa 

Orang Memaafkan” rilis, .feast belum mengusung satu pun lagu yang bertemakan 

cinta. Melalui album Beberapa Orang Memaafkan ini .Feast ingin mencekoki indra 

pendengar para penikmat musik dengan isu-isu sosial politik yang ada di Indonesia 

kuping pendengarnya dengan lirik yang tajam. Keberanian Grup Musik .Feast 

dalam membuat lirik seperti ini patut diapresiasi, karena memang tidak banyak dan 

bisa dihitung dengan jari musisi-musisi yang berani menceritakan kejadian kelam 
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dan isu sensitif yang terjadi di Indonesia lewat lirik lagu (Sumber: 

http://www.gilanada.com/2019). 

Didasari oleh penelitian yang berjudul Representasi Sosial Ke-Agamaan Dalam 

Lirik Lagu DeadSquad yang dilakukan oleh Ahmad Subhan (2017) dimana 

penelitian berfokus pada pemahaman dalam dua lagu DeadSquad yang secara 

umum merepresentasikan sosial keagamaan.  

Kemudian pada penelitian yang berjudul Representasi Ideologi Patriarki dalam 

Lirik dan Lagu Wulan Jamila” oleh Inne Wahyu Ambarsiwi  (2012) yang yang 

melihat tiga lagu Wulan Jamila sebagai bahan analisis yaitu representasi penemuan 

sebagai obyektifikasi seksual yang merupakan bentuk kekerasan seksual dan 

representasi perempuan atas keindahan fisik yang dimiliki untuk menarik laki-laki. 

Selanjutnya ada penelitian Representasi Nilai-Nilai Moral Dalam Lirik Lagu Rap 

(Studi Semiotik Terhadap Lagu “Ngelmu Pring” yang Dipopulerkan oleh Group 

Musik Rap Rotra) 2011 oleh Pramudya Adhy W yang menyatakan bahwa lagu 

dapat menyampaikan pesan apapun termasuk pesan moralitas dalam balutan 

kontemporer yang dapat diterima masyarakat luas. 

Adapun penelitian ini akan mencoba menganalisis lirik lagu dalam album Beberapa 

Orang Memaafkan yakni lagu yang berjudul Kami Belum Tentu, Padi Milik 

Rakyat, Peradaban, Minggir!, dan Berita Kehilangan. Pemilihan lagu tersebut yang 

menurut peneliti penting untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti yaitu 

bagaimana makna sosial toleransi dalam album Beberapa Orang Memaafkan. 

Karena menurut penulis dalam Album “Beberapa Orang Memaafkan” memiliki 
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pesan toleransi yang kuat, dan membahas Indonesia yang mengalami degradasi 

toleransi, untuk itu representasi sosial dalam penelitian ini akan difokuskan pada 

representasi toleransi. 

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik dan bermaksud mengajukan skripsi 

dengan judul “Analisis Makna Toleransi Dalam Album “Beberapa Orang 

Memaafkan” (Studi Terhadap Lirik Lagu Dalam Album “Beberapa Orang 

Memaafkan” Karya Grup Musik .feast)” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di angkat 

peneliti adalah “Bagaimana makna toleransi yang terdapat pada lirik lagu Album 

“Beberapa Orang Memaafkan” karya grup musik .feast?”. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan identifikasi latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisa makna sosial toleransi yang terdapat pada lirik lagu 

Album “Beberapa Orang Memaafkan” karya grup musik .feast. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis 

maupun secara praktis, kegunaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Komunikasi 

dan menambah literatur penelitian khususnya metode semiologi. 
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2. Secara Praktis  

a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca untuk bisa 

lebih memahami makna bertoleransi dalam bermasyarakat.  

b. Untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat guna meraih gelar 

sarjana pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Lampung. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Tema yang akan diangkat pada penelitian ini menjelaskan mengenai makna sosial 

toleransi dalam album Beberapa Orang Memaafkan dalam album grup musik .feast. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis lirik lagu yang terdapat dalam 

album tersebut. Menurut penulis album ini sangat menarik untuk dibahas karena 

lirik-lirik yang dibuat oleh grup musik .feast menggambarkan situasi bangsa 

Indonesia saat ini yaitu, kesenjangan antar penduduk Indonesia yang terjadi terkait 

ras dan agama. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai sumber refrensi 

untuk mengerjakan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti telah menganalisa 

tiga penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya: 

Penelitian pertama dilakukan oleh Ahmad Subhan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga (2017) dengan judul “Representasi Sosial Ke-Agamaan Dalam Lirik Lagu 

DeadSquad”. Penelitian ini bertujuan mencari makna kandungan yang terdapat 

dalam dua lirik lagu tersebut khususnya yang berhubungan dengan cerita – cerita 

sosial keagamaan menggunakan analisis hermeneutik Wilhelm Dilthey serta data 

dianalisis menggunakan teknik baca catat dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, pemahaman dalam dua lagu 

DeadSquad secara umum merepresentasikan sosial keagamaan diantara berbicara 
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tentang religiusitas kelompok yang mana agama sebagai sebuah aturan yang 

keramat dan seharusnya menjadi tuntunan untuk membentuk sebuah sistem yang 

adil, akomodatif dan saling menghargai. 

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Inne Wahyu Ambarsiwi 

Jurusan Ilmu Komunikasi Sosial, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga (2015) 

dengan judul Representasi Ideologi Patriarki dalam Lirik dan Lagu Wulan Jamila, 

yang melihat tiga lagu Wulan Jamila sebagai bahan analisis yaitu representasi 

penemuan sebagai obyektifikasi seksual yang merupakan bentuk kekerasan seksual 

dan representasi perempuan atas keindahan fisik yang dimiliki untuk menarik laki-

laki dalam lirik lagu “Mahluk Tuhan Paling Seksi”. Hasil lain dalam penelitian 

tersbut menunjukkan representasi perempuan sebagai subyek yang mampu 

bertahan dari superioritas laki-laki dalam lirik-lirik lagu “wonderwomen”. 

Kemudian Representasi perempuan yang diadukan merupakan bentuk kekerasan 

psikis dalam lirik lagu “sedih”. 

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Annisaa Widiawati 

Program Studi Sosiologi Universitas Airlangga  (2013) dengan judul Konstruksi 

Sosial Keterlibatan Perempuan Dalam Musik Rock Sebagai Bentuk Pemberontakan 

Terhadap Budaya Patriarki Di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dan tipe penelitiann deskriptif. Peneliti melakukan wawancara mendalam 

dengan 6 orang informan yang dipilih secara purposive di kota Surabaya. Peneliti 

menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger untuk mengkaji konstruksi 

keterlibatan perempuan dalam musik rock sebagai bentuk pemberontakan terhadap 
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budaya patriarki di Surabaya. Berdasarkan temuan data yang diperoleh, peneliti 

menemukan konstruksi perempuan yang terlibat dalam musik rock yang terbentuk 

melalui 3 proses simultan eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi.  

Berikut tabel mengenai penelitian terdahulu dan bagaimana perbedaannya dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan: 

Tabel 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. 

Judul / Tahun Representasi Sosial Ke-Agamaan Dalam Lirik 

Lagu DeadSquad  

(2017) 

Penulis Ahmad Subhan 

Kontribusi bagi 

peneliti 

Penelitian ini memberikan kontribusi 

memahami hubungan antara musik sebagai 

komunikasi 

Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada 

fokus penelitian. Penelitian ini mengkaji 

representasi sosial kegamaan sedangkan penulis 

mengkaji representasi sosial toleransi 

2 

Judul / Tahun Representasi Ideologi Patriarki dalam Lirik dan 

Lagu Wulan Jamila  

(2012) 

Penulis Inne Wahyu Ambarsiwi 
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Kontribusi bagi 

peneliti 

Penelitian ini memberikan kontribusi mengenai 

arti representasi sosial. 

Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada 

fokus penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang 

representasi perempuan atas keindahan fisik 

yang dimiliki untuk menarik laki-laki. 

3 

Judul / Tahun Konstruksi Sosial Keterlibatan Perempuan 

Dalam Musik Rock Sebagai Bentuk 

Pemberontakan Terhadap Budaya Patriarki Di 

Surabaya (2013) 

Penulis Annisaa Widiawati 

Kontribusi bagi 

peneliti 

Penelitian ini memberikan kontribusi mengenai 

memahami makna representasi 

Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada 

fokus penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang 

nilai-nilai moral sedangkan penulis mengkaji 

representasi toleransi 

 

Ketiga penelitian tersebut secara umum membahas tentang makna suatu lagu. 

Menurut penulis perbedaan yang cukup signifikan ada pada penelitian Representasi 

Sosial Ke-Agamaan Dalam Lirik Lagu DeadSquad yang ditulis oleh Ahmad 

Subhan karena urgensi yang dibahas dalam penelitian tersebut sangat menarik dan 

belum banyak diteliti dibandingkan dua penelitian yang lain. Oleh karena itu 
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penulis terinspirasi membahas mengenai representasi toleransi yang cukup penting 

ditengah fenomena yang terjadi di Indonesia. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.2 Representasi Sosial 

Representasi menurut Barker (2004:9) adalah konstruksi sosial yang mengharuskan 

kita mengeksplorasi pembentukan makna tekstual dan menghendaki penyelidikan 

tentang cara dihasilkannya makna pada beragam konteks. Representasi dan makna 

budaya memiliki materialitas tertentu. Mereka melekat pada bunyi, prasasti, obyek, 

citra, buka, majalah, dan program televisi. Mereka diproduksi, ditampilkan, 

digunakan dan dipahami dalam konteks sosial tertentu. 

Representasi adalah konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan 

melalui sistem penandaan yang tersedia: dialog, tulisan, video, film, fotografi, dsb 

(Hall, 1997: 15). Secara ringkas, representasi adalah produksi makna melalui 

Bahasa. 

Representasi menjadi salah satu praktek penting yang memproduksi kebudayaan. 

Kebudayaan merupakan konsep yang sangat luas, kebudayaan menyangkut 

'pengalaman berbagi'. Seseorang dikatakan berasal dari kebudayaan yang sama jika 

manusia-manusia yang ada disitu membagi pengalaman yang sama, membagi kode-

kode kebudayaan yang sama, berbicara dalam 'bahasa' yang sama, dan saling 

berbagi konsep-konsep yang sama. Bahasa adalah medium yang menjadi perantara 

dalam memaknai sesuatu, memproduksi dan mengubah makna (Hall, 1997: 17). 

Dalam representasi media, tanda yang akan digunakan untuk melakukan 
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representasi tentang sesuuatu mengalami proses seleksi. Mana yang sesuai dengan 

kepentingan-kepentingan dan pencapaian tujuan-tujuan komunikasi ideologisnya 

itu yang digunakan sementaran tanda-tanda lain diabaikan. 

Dengan mengamati kata-kata yang digunakan dan citra yang gunakan dalam 

merepresentasikan sesuatu bisa terlihat jelas nilai-nilai yang diberikan objek 

tersebut. Tidak hanya sampai disitu, representasi biasanya menjadi satu objek 

sebagai gambaran bagi objek lainnya dengan mengadopsi ciri-ciri dan 

kekhasannya. Tidak heran jika representasi kemudian dapat menumbuhkan 

stereotip karena adanya upaya untuk memaknai hal-hal berdasarkan pada hal-hal 

yang telah ada. Bahasa mampu sebagai sistem representasi yang mengartikan 

makna-makna abstrak dalam bentuk harfiah pemaknaan dalam menggambarkan 

objek yang dibicarakan. Melalui bahasa, manusia dapat mengungkapkan pikiran, 

konsep, dan ide-ide tentang sesuatu. Makna sesuatu hal sangat tergantung dari cara 

individu merepresentasikannya, karena representasi meliputi sejumlah pertanyaan 

inklusi dan ekslusi, dan dia selalu terimbas pada soal kekuasaan (Barker, 2003: 

263). 

Representasi sosial ini membentuk suatu pengetahuan yang akan menentukan 

persepsi dan pikiran seseorang tentang suatu kenyataan dan akan mempengaruhi 

tindakan yang individu lakukan, yang mana representasi sosial ini dibentuk dari 

suatu proses komunikasi dan interaksi yang terjadi pada antara individu dan 

dibagikan secara kolektif (Johar, 2011). Selain itu, Gunawan (2003) menyebutkan 

bahwa representasi sosial akan mempengaruhi perilaku seseorang. 
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Menurut Stuart Hall (1997:18) ada dua proses representasi. Pertama, representasi 

mental, yaitu konsep tentang “sesuatu” yang ada dikepala kita masing-masing (peta 

konseptual), representasi mental masih merupakan sesuatu yang abstrak. Kedua, 

“bahasa” yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. Konsep abstrak 

yang ada dalam kepala kita harus diterjemahkan dalam “bahasa” yang lazim, 

supaya dapat dihubungkan dengan konsep dan ide-ide kita tentang sesuatu dengan 

tanda dari simbol-simbol tertentu. Media sebagai suatu teks banyak menebarkan 

bentuk-bentuk representasi pada isinya. 

Sesuai dengan pernyataan Abric (1989) sebagaimana dikutip oleh Pandjaitan 

(2010): “... Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku adalah representasi 

sosial yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Berdasarkan sejumlah 

eksperimen yang dilakukannya dapat disimpulkan bahwa tingkah laku para subyek 

ataupun kelompok tidaklah didasari oleh karakteristik obyektif dari suatu situasi 

melainkan oleh representasi mereka atas situai tersebut. ...” (Abric, 1989, seperti 

dikutip Pandjaitan 2010). Kesimpulannya adalah representasi sosial akan 

membentuk pemahaman dan perilaku seseorang terhadap suatu objek. Jadi 

representasi sosial sebenarnya memperkenalkan adanya sintesis yang baru antara 

individu dengan lingkup sosialnya. Posisi individu dalam teori ini dinilai tidak 

menghasilkan pola pikir dalam situasi yang terisolasi, namun dari basis saling 

mempengaruhi satu sama lain. Hal tersebut menjadi dasar bagi munculnya 

pemaknaan bersama tentang suatu obyek dan mempengaruhi perilaku individu 

berdasarkan makna bersama tersebut. 
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2.2.3 Tinjauan Tentang Toleransi 

Toleransi secara Bahasa berasal dari Bahasa Inggris “Tolerance” yang berarti 

membiarkan. Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau sikap toleran, 

mendiamkan membiarkan (KBBI, 1989). Dalam Bahasa Arab kata toleransi 

(mengutip kamus Al-munawir disebut dengan istilah tasamuh yang berarti sikap 

membiarkan atau lapang dada) Badawi mengatakan, tasamuh (toleransi) adalah 

pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima 

berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam meskipun tidak sependapat 

dengannya (Bahari, 2010:51). 

Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari dengan sikap kelapangan dada 

terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, 

yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut. Jelas bahwa toleransi terjadi 

dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau 

prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. 

Di dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang konsep tersebut. 

Pertama, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup 

mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok 

lain baik yang berbeda maupun sama. Sedangkan yang kedua adalah penafsiran 

positif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama 

(penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan 

orang lain atau kelompok lain (Bahari, 2010:51). 
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Pada intinya Toleransi berarti sifat dan sikap menghargai. Sifat dan sikap 

menghargai harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk pluralitas yang ada di 

Indonesia. Sebab toleransi merupakan sikap yang paling sederhana, akan tetapi 

mempunyai dampak yang positif bagi integritas bangsa pada umumnya dan 

kerukunan bermasyarakat pada khususnya. Tidak adanya sikap toleransi dapat 

memicu konflik yang tidak diharapkan. 

Dapat disimpulkan, bahwa toleransi ialah sikap dimana mampu membiarkan 

dengan lapang dada, menghargai, mengakui, menghormati, tidak dendam, 

pengertian, terbuka terhadap pendapat, perbedaan, pandangan, kepercayaan, 

kebiasaan, sikap dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan 

pendiriannya sendiri. 

2.2.4 Musik 

Musik sebagai suatu seni merupakan salah satu kebutuhan batiniah manusia yang 

universal dan menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia. Musik menjadi 

salah satu kebutuhan karena musik mempunyai peranan dan fungsi bagi manusia. 

Musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: (1) ilmu atau seni 

menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk 

menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (2) 

nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan 

keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan 

bunyi-bunyi itu (Sumber: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik). 
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Musik adalah karya seni bunyi berbentuk lagu dan komposisi musik yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu 

irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu dan ekspresi sebagai suatu 

kesatuan. (Muttaqin, 2008: 15-16).  

Berdasarkan penjelasan di atas, gabungan beberapa bunyi, instrument alat musik 

serta suara manusia merupakan sebuah perwujudan dari musik. Hal ini 

berhubungan dengan apa yang penulis teliti dikarenakan di dalam musik atau lagu 

tersebut merupakan gabungan dari berbagai bunyi instrument alat musik dan suara 

penyanyi ditambah dengan pengungkapan pemikiran sang pencipta lagu. Sehingga 

musik tersebut dapat diungkapkan sebagai satu kesatuan yang saling 

berkesinambungan, karena setiap alunan musik pasti terkait antara pikiran, perasaan 

sang pencipta lagu dan juga instrumen alat musik. Pikiran dan perasaan seorang 

pencipta lagu ini lah yang menjadi pesan yang akan disampaikan oleh para 

pendengarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa musik dapat dijadikan media 

dalam penyampai pesan, pesan tersebut dapat berbentuk kritik sosial. 

2.2.5 Lirik 

Lirik lagu pada hakikatnya adalah sebuah bahasa dalam penyusunannya tidak lepas 

dari kaidah musik, seperti irama lagu, melodi, dan harmoni (S.Suharto, 2006). Lirik 

adalah sebuah teks yang dibuat sebagai tema dan alur cerita dalam sebuah lagu. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lirik adalah “karya sastra 

(puisi) yang berisikan curahan perasaan pribadi, susunan kata sebuah nyanyian”. 
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Lirik lagu merupakan ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah dilihat, 

didengar maupun dialaminya (Sumber: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lirik). 

Dalam mengekspresikan pengalamannya, penyair atau pencipta lagu melakukan 

permainan kata-kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik dan kekhasan 

terhadap lirik atau syairnya. Permainan bahasa ini dapat berupa permainan vokal, 

gaya bahasa maupun penyimpangan makna kata dan diperkuat dengan penggunaan 

melodi dan notasi musik yang disesuaikan dengan lirik lagunya sehingga pendengar 

semakin terbawa dengan apa yang dipikirkan pengarangnya (Sanjaya, 2013).  

Definisi lirik atau syair lagu dapat dianggap sebagai puisi begitu pula sebaliknya. 

Hal serupa juga dikatakan oleh Jan Van Luxemburg (1989) yaitu definisi mengenai 

teks-teks puisi tidak hanya mencakup jenis-jenis sastra melainkan juga ungkapan 

yang bersifat pepatah, pesan iklan, semboyan-semboyan politik, syair-syair lagu 

pop dan doa-doa. Jika definisi lirik lagu dianggap sama dengan puisi, maka harus 

diketahui apa yang dimaksud dengan puisi. Puisi menurut Rachmat Djoko Pradopo 

(1990) merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting dan 

digubah dalam wujud yang berkesan. Sedangkan menurut Herman J Waluyo (1987) 

mengatakan puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua 

kekuatan bahasa pada struktur fisik dan struktur batinnya (Sanjaya, 2013).  

Saat 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 oleh khalayak., karena itulah memerlukan suatu penelitian tentang isi 
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lirik tersebut. Pengertian dari sastra ialah struktur tandatanda yang bermakna, tanpa 

memperhatikan sistem tanda-tanda, dan maknanya, serta konvensi tanda, struktur 

karya sastra (atau karya sastra) tidak dapat dimengerti secara optimal (Sobur, 

2003:143). Musik memang merupakan media penyampai pesan. Bentuk konkret 

dari media itu adalah terletak pada liriknya. Maka dapat disimpulkan lirik lagu 

merupakan media yang tepat dalam menyampaikan berbagai aspirasi, dalam hal 

penelitian ini adalah sebagai media menyampaikan kritik. 

Proses mendengarkan lagu bisa menjadi proses komunikasi, yaitu pesan yang 

disebarkan dari lagu tersebut bisa berasal dari elemen lagu itu sendiri, yaitu musik 

serta teks atau liriknya. Berdasarkan hal tersebut, dewasa ini muncul konsep 

komunikasi musik. Proses komunikasi tidak selalu memunculkan proses timbal 

balik antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Di dalam komunikasi musik, 

hal ini pun terjadi. Saat seseorang mendengarkan lagu, ia berlaku sebagai penerima 

pesan. Namun, penerima pesan tersebut tidak serta merta memberikan feedback, 

yaitu berupa respon timbal balik yang diberikan kepada pemberi pesan, yang dalam 

hal ini adalah penyampai lagu, bisa penyanyi, ataupun pencipta lagu tersebut 

(Yuliarti, 2015: 191). 

Penulis lagu merupakan komunikator yang menyampaikan pesan kepada 

pendengarnya melalui sebuah lagu. Salah satu konteks komunikasi adalah 

komunikasi massa yang merupakan bentukan komunikasi yang mempunyai jumlah 

komunikator yang banyak. Pesan-pesan yang terdapat dalam sebuah lirik lagu jika 

dipahami akan menimbulkan pengaruh terhadap pendengar.  
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Tujuan lain dari lirik lagu adalah, sebagai sebuah media komunikasi massa seperti 

bersimpati kepada realitas dan cerita imajinatif (Wellek & Warren, 1989:14). 

Berbicara tentang lirik lagu sebagai suatu media penyampaian pesan, tentunya 

permasalahan tidak bisa lepas dari yang namanya tanda. Untuk dapat memahami 

pesan yang terkandung dalam sebuah karya itu, berarti harus dipahami tanda-tanda 

yang terdapat dalam karya tersebut. Maka untuk menemukan makna dari pesan 

yang ada pada lirik lagu, peneliti menggunkan metode semiotika yang notabene 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem tanda. 

2.3 Kerangka Pikir 

Pada kerangka pemikiran ini, pengkaji menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan model deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran makna tolernasi 

dalam Album Beberapa Orang Memaafkan. Dalam penelitian ini, lirik lagu dari 

Album Beberapa Orang Memaafkan “pesan” untuk menyampaikan apa yang berada 

di kepala manusia atau pembacanya yang dihubungkan dengan dengan dunia atau 

kultur masing-masing. Selanjutnya, manusia mengkonstruksi makna dengan 

menyusun hubungan timbal balik antara peta konseptual dalam pikirannya dengan 

bahasa, pesan tersebut penulis memfokuskan pada makna toleransi. Berdasarkan 

pemaparan diatas, maka dibuat bagan alur pemikiran guna mempermudah kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan 

secara sederhana dalam gambar berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Analisis Deskriptif 

Lirik Lagu 

Lirik lagu dalam 

Album “Beberapa 

Orang 

Memaafkan”  

Makna Sosial Pesan Toleransi 

Pesan Toleransi dalam 

Lirik Lagu 



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 

deskriptif menurut Bungin (2013:124) adalah “Penelitian yang menggambarkan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul 

dimasyarakat yang menjadi permasalahan itu, kemudian menarik ke permukaan 

sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. 

Penelitian deskriptif dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe 

kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta 

uraian-uraian”. 

 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif karena sumber data yang diteliti 

langsung berupa tata situasi alami dan peneliti adalah instrumen kunci untuk 

menganalisis data (Sukmadinata, 2013:59). Sehingga dalam analisis deskriptif yang 

menjadi tujuannya adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki (Nazir, 2014: 54). 

 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 
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persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 

2013: 60). Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ 

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi (Sugiyono, 2015:9).  

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian yaitu melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada 

obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus atau inti yang perlu 

diteliti. Fokus penelitian perlu dilakukan karena mengingat adanya keterbatasan, 

baik tenaga, dana, dan waktu, serta supaya hasil penelitian tetap terfokus (Sugiyono, 

2015:396). Penelitian ini mempunyai fokus merepsentasikan makna sosial yang 

terdapat pada lirik lagu Album “Beberapa Orang Memaafkan” karya grup musik .  

3.3 Sumber Data 

Sumber data atau sumber penyedia informasi dalam penelitian ini terdiri dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer ialah data yang 

diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan”. Teknik yang 

dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, 

wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner (Kriyantono, 2006;41). 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah MP3 dan video klip Album 

Beberapa Orang Memaafkan yang didapatkan dari internet yaitu YouTube. 
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Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder” (Kriyantono, 2006;42). Adapun sumber data sekunder meliputi buku-

buku atau dokumen yang terkait dengan penelitian ini. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah analisis tekstual terhadap lirik 

lagu dalam album Beberapa Orang Memaafkan karya grup Musik .feast. 

Sebelumnya peneliti mendengarkan lalu menulis lirik lagu tersebut dalam bentuk 

tulisan, selanjutnya hasil tulisan tersebut dianalisis dan kemudian disajikan secara 

deskriptif. Terdapat beberapa lagu yang menjadi sumber lirik lagu yaitu; Kami 

Belum Tentu, Padi Milik Rakyat, Peradaban, Minggir!, dan Berita Kehilangan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Secara teknis penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif,  pendekatan 

yang bermaksud untuk menggambarkan nilai-nilai toleransi dalam album Beberapa 

Orang Memaafkan karya grup Musik .feast. Peneliti menggunakan metode 

pendekatan deskriptif isi pesan yang mempelajari tentang makna sosial dari suatu 

kalimat. 

 

Peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk 

menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif  

Miles dan Huberman. 

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014;14) 

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:  

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Data yang diperoleh peneliti melalui penulisan teks lirik lagu direduksi 

dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi 

data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan hasil penulisan teks lirik 

lagu.  

2. Penyajian Data (Data Display)  

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah 

sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles dan Huberman 

menyatakan bahwa dari sekian banyak cara penyajian data, yang paling 

sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini dilakukan hal 

serupa, penyajian data dilakukan secara naratif untuk menentukan kinerja 

peneliti selanjutnya berdasarkan data sementara yang telah dipahami dan 

disajikan. 
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3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)  

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah 

penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi 

dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti 

yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari 

rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak 

awal. Kesimpulan yang didapat pada awal penelitian merupakan 

kesimpulan sementara. Kesimpulan dapat berubah jika tidak didukung 

dengan data-data yang kuat. Sebaliknya, jika kesimpulan tersebut mterus 

mendapat bukti yang kuat pada kesimpulan selanjutnya, yakni didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, 

maka kesimpulan dikatakan kredibel. 

Terkait penelitian ini, maka peneliti menggunakan 4 langkah metode penelitian 

yang telah dimodifikasi, yaitu:  

1. Melakukan kegiatan pengumpulan sumber-sumber (heuristic). Dalam hal 

ini peneliti mengumpulkan MP3 dan video klip lagu yang termasuk ke 

dalam Album Beberapa Orang Memaafkan. Peneliti juga mengumpulkan 

berbagai macam sumber dokumen, buku dan artikel yang relevan dengan 

penelitian. 

2. Mengkategorisasi dan mengklasifikasi sumber agar relevan dengan 

penelitian. Dalam hal ini peneliti, peneliti mengklasifikasi berdasarkan 

urutan lagu dalam Album Beberapa Orang Memaafkan. Apa saja isi dari 
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masing-masing lirik lagu, kemudian apa saja yang menjadi tema dari 

masing-masing lirik lagu. 

3. Melakukan analisis deskriptif isi pesan. Mengkaji tentang makna dari suatu 

kalimat pada masing-masing lirik lagu dalam Album Beberapa Orang 

Memaafkan dengan berfokus pada makna sosial. 

4. Menjelaskan hasil penelitian tentang bagaimana makna toleransi pada 

masing-masing lirik lagu dalam Album Beberapa Orang Memaafkan 

dengan cara mendeskripsikannya. 



 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

4.1 Sekilas Tentang Grup Musik .Feast 

.FEAST adalah grup musik asal Jakarta yang salah satu diantaranya merupakan 

band genre stoner rock di tanah air. Grup musik yang beranggotakan Baskara Putra 

(Vokal), Adnan S.P (Gitar), Dicky Renanda (Gitar), F.Fikriawan (Bass) dan 

Adrianus Aristo Haryo (Drum). Feast terbentuk dari mahasiswa fakultas sosial dan 

politik Universitas Indonesia yang telah berdiri dari tahun 2013 hingga sekarang 

(www.cultura.id). 

 

Nama .Feast dipilih karena dua alasan: pertama, mereka suka bekerja sama dengan 

orang lain dalam membuat musik, kedua, mereka menganggap musik mereka 

adalah suatu perayaan atas tragedi, kemenangan atau hal apapun. Mereka juga 

menambahkan titik di depannya agar membedakan mereka dengan grup musik lain 

yang mempunyai nama sama (medcom id.) 

 

Pada 22 Desember 2014, .Feast mengeluarkan single pertama yaitu “camkan” lagu 

yang menceritakan kegelisahan mereka terhadap kebebasan beragama di Indonesia. 

Kegelisahan itu mereka tunjukan melalui lirik lagu mereka yang bersuara 

“Ritualmu, urusanmu. Ritualku,urusanku. Camkan”. 

 

Pada tanggal 20 Juni 2017, .Feast telah resmi merilis album pertama terdapat 

sebelas lagu dibawah naungan Leeds Records dan proses distribusi album ini 
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dibantu oleh Karma Records. Lagu pertama pada album ini yang berjudul 

“Riphunter” bernuansa hip hop, rock, soul dan electronic dimana .Feast 

berkolaborasi dengan Mardial sebagai produser dan departemen vokal yang dibantu 

oleh Ramen gvrl dan Bam Mastro (Elephant Kind), membuat suguhan pembuka 

yang avantgarde.  

 

Dilagu yang kedua kekuatan rock nan massif dari .Feast meruak dengan judul 

“Wives of ゴジラ (We Belong Dead)” diiringi saksofon oleh Janitra Satriani. 

Berlanjut dengan “Kelelawar” yang melibatkan Rubina dan Karaeng Adjie (Polka 

Wars), lalu dilanjut dengan “NʍopEpᴉsdn” lalu dilanjutkan lagu berjudul 

“Blackwater/Multiverse” yang bernuansa prog rock dan folk rock berkolaborasi 

dengan Heidi Nasution. Kemudian dilanjutkan dengan lagu “Watcher of the Wall” 

dengan menyertakan Oscar Lolang danYudhis (Rachun) yang mengisi monolog 

perantara.  

 

Kemudian meledak meletup di “Fastest Man Alive” dan “Sectumsempra”. “Tel 

Aviv” dengan diiringi vocal Haikal Azizi (Sigmun/Bin Idris) yang merambat malas 

dan doomy dan akustik “Jerusalem” yang juga vokalnya diisi dengan wanita cantik 

yaitu Rubina menjadi sebuah momentum pendingin menjelang akhir yang ditutup 

oleh monolog “Man of God” oleh Bam Mastro yang tidak terlalu esensial. 

 

Lalu pada tahun 2018 .Feast kembali mengeluarkan mini album yang berjudul 

“Beberapa Orang Memaafkan”. Dalam album ini berisikan enam lagu yaitu “Apa 

Kata Bapak” featuring Sir Dandy, “Padi Milik Rakyat”, “Peradaban”, “Minggir!”, 
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“Kami Belum Tentu”,dan “Berita Kehilangan” (featuring Rayssa Dynta). 

Sebelumnya pada lagu “Kami Belum Tentu”, “Peradaban” dan “Berita Kehilangan” 

sudah dirilis terlebih dahulu sebagai single. 

 
Gambar 3.1 Cover Album Beberapa Orang Memaafkan 

Sumber: www.cultura.id/feast, diakses pada 14 November 2019 jam 22.14 

 

 

4.2 Album Beberapa Orang Memaafkan 

Album kedua yang berjudul Beberapa Orang Memaafkan ditulis dari membaca 

sebuah berita. Referensi utamanya berasal dari pemberitaan yang membahas 

mengenai bom di Surabaya, dari sana ide awal untuk album kedua ini terbentuk. 

(.Feast, 2018). 

Pengeboman Surabaya 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di 

berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada 13–14 Mei 2018. Tiga 

tempat di antaranya tempat ibadah di Gereja Santa Maria, GKI Diponegoro, dan 
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Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan. Dua tempat lainnya 

masing-masing kompleks Rumah Susun Wonocolo di Taman, Sidoarjo dan Markas 

Polrestabes Surabaya. 

Menurut polisi, bom pertama meledak sekitar pukul 07.30 WIB di Gereja Katolik 

Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya Utara, Surabaya. Selang sekitar 

lima menit kemudian bom kedua meledak di gereja Pantekosta di jalan Arjuno, dan 

tidak lama kemudian bom meledak di gereja GKI di jalan Diponegoro, Empat orang 

tewas akibat ledakan bom di depan Gereja Santa Maria, dua orang tewas di gereja 

Pantekosta serta dua orang tewas lainnya di depan gereja GKI,  jumlah korban tewas 

akibat ledakan tiga gereja di Surabaya dan korban tewas sepuluh orang dan melukai 

40 orang lainnya (https://www.bbc.com/). 

Karya .Feast pada album “Beberapa Orang Memaafkan” ini memang kental dengan 

isu-isu yang sedang ada di masyarakat terutama isu sosial dan politik, hal tersebut 

tergambar dalam lirik lagunya. Pada lagu “Peradaban” tersimpan pesan 

bahwa .Feast mencoba menggambarkan perampasan hak lewat lirik-liriknya. Sama 

halnya dengan “Peradaban”, lirik lagu “Berita Kehilangan” yang terinspirasi dari 

kejadian yang sama serta kejadian-kejadian lain yang juga menimbulkan korban, 

menunjukkan masih ada korban nyawa yang tidak mendapat keadilan di Indonesia. 

“Berita Kehilangan” mengambil sudut pandang unik, yakni seseorang yang telah 

kehilangan nyawa akibat kurangnya teoleransi antar manusia. Di lain sisi, 

“Minggir!” berbeda dengan kedua lagu sebelumnya yang merujuk pada insiden-

https://www.bbc.com/
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insiden di dunia nyata, “Minggir!” justru menyoroti bagaimana kebijakan manusia 

menggunakan media sosial (.Feast, 2018). 

Beberapa Orang Memaafkan memuat lima lagu serta satu nomor skit oleh Sir 

Dandy. Awalnya, Baskara dan kawan-kawan hendak membuat satu singel lepasan 

saja. Namun dalam perjalanan, materi berkembang menjadi lima lagu dengan 

lingkup topik yang lebih luas, seperti sikap apatis dan perundungan pelaku bunuh 

diri.  Berita Kehilangan, lagu terakhir yang dibawakan bersama penyanyi Rayssa 

Dynta, diangkat dari penggalan surat seorang ibu yang berduka karena nyawa 

anaknya direnggut. Lagu ini memuat pula penggalan lagu Taifun dari Barasuara 

(www.medcom.id). 

 



 

 

 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan yang telah diuraikan dari hasil penelitian dan pembahasan analisis 

data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pesan yang terdapat pada lirik lagu Album “Beberapa Orang 

Memaafkan” karya grup musik .feast sangat menggambarkan sosial toleransi. 

 

Lagu pertama yang mempunyai pesan bahwa pendidikan yang menciptakan 

pemimpin, mempunyai pesan lanjutan dalam lagu berikutnya, yaitu “Kami Belum 

Tentu” karena itu penulis menyimpulkan jika seorang pemimpin yang diberikan 

amanah kacau bagaimana nasib orang- orang yang ada dibawahnya. Lagu 

selanjutnya yaitu “Padi Milik Rakyat” yang berpesan bahwa Pajak yang digunakan 

memang sudah seharusnya digunakan untuk pembangunan suatu negara termasuk 

yang terjadi di Indonesia tapi, dengan banyaknya pemerintah Indonesia yang 

seringkali melakukan korupsi khususnya pajak yang dikorupsi sehingga 

pembangunan Indonesia tidak merata. 

 

Dalam lirik lagu “Peradaban” karya .Feast, praktik sosial dalam toleransi 

direpresentasikan dengan Wacana intoleransi sebagai tema dalam lagu 

“Peradaban”. Berkaitan dengan representasi sosial toleransi, sebagai respon untuk 
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menampilkan praktik-praktik intoleransi yang memunculkan praktik diskriminasi 

terhadap kaum minoritas, lewat pendekatan tragedi bom Surabaya. 

 

Pada lirik lagu Minggir!, mempunyai makna bahwa tokoh publik yang menganggap 

pengaruh besar yang mereka miliki di media sosial otomatis menjadikan mereka 

kompeten untuk berpendapat tentang apapun walaupun hal itu bukan bidang atau 

keahlian orang tersebut dan pada akhirnya pendapat yang dikeluarkan menjadi 

berita bohong atau hoax, dilanjutkan dengan Lagu terakhir yaitu “Berita 

Kehilangan” yang mempunyai pesan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki 

seseorang telah pudar bahkan hilang karena sebuah persoalan atau permasalahan 

yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. 

 

6.2 Saran 

Penelitian ini terbatas pada kajian pemaknaan isi lirik lagu pada Album “Beberapa 

Orang Memaafkan” karya grup musik .feast. Sementara aspek-aspek lain seperti 

wawancara dengan pencipta lagu dan proses history bagaimana lagu ini dibuat 

dapat diteliti lagi lebih lanjut. Hal tersebut guna mengetahui bagaimana sebuah lirik 

lagu dapat menjadi sebuah pesan yang bermakna tepat. 
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