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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, 

kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang 

mempunyai kesatuan dan kesinambungan serta nada atau suara yang disusun 

sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu,dan keharmonisan. Musik hadir 

di tengah masayarakat melalui beragam media, baik itu radio, televisi, media digital, 

hingga media sosial. Pada pertengahan tahun 2019, media sosial sempat diramaikan 

dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang penyanyi pria berambut 

gondrong membawakan lagu berdurasi 4 menit 11 detik yang tak memiliki lirik dan 

justru terdengar seperti mengerang serta cenderung sumbang. Meskipun tak seperti 

lagu kebanyakan, namun video lagu tersebut telah diunggah di Youtube dan sudah 

ditonton lebih dari 3,8 juta kali. Lagu tersebut sempat booming di Indonesia setelah 

dibawakan oleh sang penyanyi di acara bertajuk kelas indie pada Agustus 2019 lalu. 

Tidak hanya di Youtube saja, potongan video lagu tersebut juga diunggah di 

Instagram dan Twitter dan ramai menjadi perbincangan publik tanah air. Pada 

Instagram dibuktikan telah mendapatkan tags sebanyak 1422 tags, dan ditonton 

sebanyak 3.038 penonton. Sedangkan di twitter mendapatkan 8 ribu Tweet dan 

sempat masuk 10 besar tren Tweet ditahun 2019 lalu. 

Orang dibalik video tersebut adalah Ridwan Mawang Sanja Irawan. Pria 

asal Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mawang merupakan alumnus 

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), semasa berkuliah di Bandung, dia mengambil 

progam studi Seni Karawitan. Kemudian dia juga cukup aktif dalam pembuatan 

musik teater, tari dan film. Setelah lulus dengan membawa gelar sarjana seni, 

Mawang sempat mengajar sebagai tenaga honorer di beberapa sekolah tingkat 
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menengah dan atas. Ia memiliki kemampuan memainkan alat musik seperti bermain 

gitar dan drum membuatnya dipercaya sebagai guru privat.  

Meskipun sebagian besar orang terpingkal mendengarkan lagu ini karena 

dianggap lucu, Mawang mengaku bahwa sulit untuk mengungkapkan perasaan 

kepada orangtua melalui kata-kata. “Saat membicarakan kasih sayang orangtua 

kepada anaknya itu kan tidak semudah kita membicarakan hal-hal kepada orang lain, 

misalnya kepada teman. Karena orang tua selalu berjasa dalam hal apa pun untuk 

anak-anaknya , maka pesan tidak harus disampaikan dengan sebuah lirik yang kata-

katanya konvensional” kata Mawang saat sempat diwawancarai pada salah satu 

program berita. 

Pria yang berumur 26 tahun itu justru mengaku awalnya menciptakan lirik 

lagu Kasih Sayang kepada Orang Tua secara gambling. Ia tuliskan kalimat diatas 

kertas, kemudian membuat chord namun hasilnya tidak memuaskan.  “Setelah beres 

jadi lagu, saya merasa kaya lagu itu seperti dibuat buat padahal tujuannya untuk 

orang tua. Secara spontan muncul agar tidak pakai lirik yang jelas” katanya. Mawang 

pun langsung mempraktikkan lagu ciptaannya kepada sang ibu. Bahkan dalam 

unggahan di akun instagramnya @mawang.s.i pada 18 Oktober 2017, terlihat ibunya 

mempertanyakan soal lirik yang tak jelas tersebut. “Ibu saya sempat bertanya, kenapa 

tidak bikin lagu yang bertema kasih sayang orangtua seperti lagu bunda saja?. Saya 

pun harus menjelaskan bahwa rasa terima kasih itu tidak semuanya bisa diterangkan 

langsung. Dan beliau pun akhirnya paham,” ucap Mawang. 

Mengenai “Kasih Sayang Kepada Orang Tua” di dalam agama islam 

banyak surat maupun hadits yang menerangkan tentang berbakti kepada orang tua. 

Contohnya seperti pada Al – Qur’an, Q.S Al-Isra’ : 23 yang berbunyi :  

ۤۡ اِيااهُ َوبِاۡلَواِلدَۡيِن اِۡحَسانًا  ا اَِّلا ا يَـۡبلُغَنا ِعۡندََك اۡلِكبََر اََحدُُهَماۤۡ اَۡو ِكٰلُهَما فَََل     َوقَٰضى َربَُّك اََّلا تَۡعبُدُۡوۤۡ  اِما

ََّل تَۡنَهۡرُهَما َوقُْل لاُهَما قَۡوًَّل َكِرۡيًما  ٍّ وا  تَقُْل لاُهَماۤۡ اُف 
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Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia 

lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan 

kepada keduanya perkataan ”ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan 

ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (QS al-Isra’ : 23). 

  Dalam ayat tersebut perintah untuk berbuat baik kepada orang tua 

disebutkan tepat setelah perintah untuk menyembah Allah SWT. Hal ini seakan-akan 

menekankan bahwa cinta pada orangtua adalah hal kedua yang harus kita jaga setalah 

cinta pada Sang Pencipta. Karena pentingnya pesan ini, para pendakwah Islam selalu 

mewanti-wanti agar kita selalu berbakti pada orangtua. Tak hanya pendakwah, 

beragam penyanyi dalam lagunya juga mengajarkan kita untuk berbuat baik pada 

orang tua, Mawang adalah salah satunya. 

Dari sini penulis melihat adanya kaitan antara lagu Mawang dan ajaran 

berbakti pada orangtua dalam Islam. Lagu Mawang seakan menjadi media untuk 

mengkomunikasikan pesan dakwah pada masyarakat dengan cara yang unik dan 

berbeda. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk 

menganalisa pesan dakwah dalam lagu  “Kasih Sayang Kepada Orang Tua” karya 

Penyanyi Mawang dengan menggunakan teori kemunikasi Charles Sanders Pierce. 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimanakah pesan dakwah dalam lagu “Kasih Sayang Kepada Orang 

Tua” karya Mawang?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai, yaitu : Untuk 

menganalisa pesan dakwah yang terdapat dalam lirik lagu “Kasih Sayang 

Kepada Orang Tua” karya Mawang 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, peneliti mengharapkan 

penelitian ini memiliki kegunaan, yaitu : 

1. Bagi akademik 

Memperkaya kajian semiotik model Charles Sanders Pierce, kajian 

Komunikasi Penyiaran Islam melalui musik, khususnya bagi 

mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushulludin 

Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 

2. Bagi praktisi  

Menambah wawasan tentang konstruksi pesan yang terdapat dalam 

video klip bagi praktisi penyiaran atau sejenisnya. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai bahan pemikiran yang lebih dalam teori komunikasi di bidang 

musik dan menjadi suatu ajakan dakwah dari makna lirik lagu tersebut. 

 

 

 

E. BATASAN MASALAH 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan 

tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini terfokus dengan satu lagu yaitu “Kasih Sayang Kepada 

Orang Tua”. 

2. Pengambilan dalil dari Al-Qur’an dan Hadits yang sesuai dengan 

makna isi lagu tersebut. 
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F. PENELITIAN TERDAHULU 

Referensi/judul 

 

Peneliti Tahun 

terbit 

Isi penelitian Perbedaan 

dengan 

penelitian 

terdahulu 

1. ANALISIS 

MAKNA 

PANTUN PADA 

LIRIK LAGU 

“SELAYANG 

PANDANG” 

KARYA LILY 

SUHAIRY DAN 

HAMIEDHAN 

AC.  

Siti Rosidah, 

Asep 

barhoya, Rosi 

2018 hampir semua 

lirik dari lagu 

tersebut adalah 

sebuah pantun 

yang kemudian 

dikemas 

menjadi sebuah 

lirik lagu yang 

terdengar indah 

dan merdu. Hal 

itu sangat cukup 

langka untuk 

sebuah lagu 

yang biasanya 

mengedepankan 

pilihan-pilihan 

kata yang secara 

acak atau tidak 

dalam bentuk 

pantun yang di 

lagukan.   

Penelitian ini 

cukup fokus 

pada makna 

pantun pada 

lirik lagu 

selayang 

pandang, 

sedangkan 

penelitian 

kami lebih ke 

ranah musik 

non verbal. 

2. ANALISIS 

GAYA BAHASA 

DAN PESAN 

PESAN PADA 

Riza 

Ardiyanto 

2014 Pesan-pesan 

yang ingin 

disampaikan 

pengarang lewat 

Penelitian ini 

memang 

dikaji secara 

mendetail 
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LIRIK LAGU 

PETERPAN 

DALAM ALBUM 

BINTANG 

DISURGA. 

lirik lagu 

Peterpan dalam 

AlbumBintang 

di Surga adalah 

(a)“Ada Apa 

Denganmu” 

yaitu ketulusan 

seseorang yang 

meminta maaf 

kepada orang 

lain; (b) 

“Mungkin 

Nanti” yaitu 

pentingnya 

sebuah 

kesetiaan 

menjaga rasa 

cinta 

selamanya; 

(c)“Khayalan 

Tingkat Tinggi” 

yaitu khayalan 

seseorang 

terhadap orang 

yang dia suka 

kepada 

seseorang 

namun tak dapat 

mengungkapkan 

kepada 

seseorang, dll. 

pada arti dan 

maknanya, 

akan tetapi 

sejarah dari 

lagu tersebut 

belum 

dijelaskan 

secara rinci, 

sedangkan 

pada 

penelitian 

kami, kami 

menjelaskan 

sejarah awal 

kemunculan 

lagu mawang 

ini. 
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3. NISSA SABYAN 

DALAM PESAN 

DEEN 

ASSALAM 

(ANALISIS 

SEMIOTIK) 

Lukman Hadi 

Setyawan 

2019 Penelitian 

dalam judul 

“Nissa Sabyan 

Dalam Pesan 

Deen Assalam” 

yang dianalisis 

dengan semiotik 

menemukan 

makna bahwa 

pesan yang 

disampaikan 

melalui lagu 

dapat 

menciptakan 

rasa damai di 

masyarakat. 

Untuk 

perbedaannya 

kami 

menemukan 

dari makna 

antara lagu 

Deen 

Assalam 

dengan lagu 

Mawang, 

yaitu Deen 

Salam 

mengartikan 

rasa damai 

dimasyarakat 

sedangkan 

lagu mawang 

lebih ke 

bentuk kasih 

saying ke 

orang tua. 

4. NILAI MORAL 

DALAM LIRIK 

LAGU KARYA 

KATON 

BAGASKARA 

(SEBUAH 

KAJIAN 

SOSIOLOGI 

SASTRA) 

An Nisaa 

Fitrianingtyas  

2017 berdasarkan 

analisis struktur 

puisi yang 

terdapat dalam 

lirik lagu karya 

Katon 

Bagaskara, 

penggunaan 

diksi dalam lirik 

lagu tersebut 

Penelitian ini 

cukup 

kompleks, 

menjelaskan 

pemaknaan 

lagu yang 

kental dengan 

budaya jawa, 

sedangkan 

penelitian 
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menimbulkan 

makna yang 

indah dan 

mendalam. 

Penggunaan 

bahasa sehari-

hari dalam lirik 

lagu membuat 

pembaca 

ataupun 

pendengar 

mudah 

memahami 

lagu-lagu karya 

Katon 

Bagaskara, 

namun terdapat 

beberapa lagu 

yang dapat 

dipahami oleh 

sebagian 

pembaca saja, 

karena penyair 

menggunakan 

istilah-istilah 

lain dalam lagu 

tersebut 

kami lebih 

mengarah ke 

kebebasan, 

tidak terikat 

dengan 

budaya 

maupun lirik, 

musik itu 

bebas asalkan 

menghibur 

dan patuh 

akan norma 

masyarakat. 

5. ANALISIS 

SEMIOTIK 

MAKNA 

MOTIVASI 

Syarif Fitri 2017 Dalam bait 

pertama makna 

yang 

terkandung 

Sebenarnya 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 
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LIRIK LAGU 

“CERITA 

TENTANG 

GUNUNG DAN 

LAUT” KARYA 

PAYUNG 

TEDUH 

setelah melalui 

proses analisa 

semiotik De 

Saussure adalah 

manusia pasti 

mencari 

kesenangan 

namun tidak 

selalu 

kesenangan itu 

datang 

sekalipun 

manusia berada 

ditempat yang 

tepat. 

Dalam bait 

kedua makna 

yang 

terkandung 

setelah 

memlalui proses 

analisa semiotik 

De Saussure 

adalah manusia 

mencari 

kesenangan di 

tempat yang 

tidak 

semestinya. 

Walaupun 

memberikan 

kami hampir 

sama, yaitu 

pemaknaan 

pada masing-

masing lagu, 

cuman yang 

membedakan 

adalah dari 

teori yang 

dipilih, 

penelitian 

karya Syarif 

Fitri ini 

memakai teori 

De Saussure 

sedangkan 

kami 

memakai teori 

Charless 

Sanders 

Pierce. 



10 
 

kesenangan 

namun hal itu 

dapat 

menimbulkan 

masalah baru. 

Dalam bait 

ketiga makna 

yang 

terkandung 

setelah 

memlalui proses 

analisa semiotik 

De Saussure 

adalah 

janganlah 

melakukan hal 

yang sia-sia. 

Hal ini 

ditunjukan 

dengan kalimat 

“Tak perlu 

tertawa atau 

menangis Pada 

gunung dan laut 

Karena gunung 

dan laut Tak 

punya rasa.” 

Dalam 

 

 



11 
 

 

Catatan :  

Seperti yang kita ketahui, dunia musik sangatlah luas, tidak hanya di Indonesia 

saja, akan tetapi juga di seluruh dunia. Berbagai macam penelitian pun juga banyak 

dilakukan untuk beragam unsur yang ada dalam music itu sendiri. Seperti kelima 

penelitian terdahulu diatas, beberapa dari penelitian tersebut ada yang hanya 

menggunakan pembongkaran makna lirik dengan bermodalkan logika, ada juga yang 

bermodalkan logika dan ilmu semiotika. Kesemuanya membahas tentang lagu-lagu 

mainstream dengan vokal yang jelas. Belum ada yang membahas lagu anti-mainstream 

dengan lirik yang tidak jelas dan perlu diinterpretasikan. Disinilah penelitian yang 

akan saya lakukan kedepannya berusaha menelti lagu Mawang yang sangat unik dan 

berbeda cara penyampaiannya.. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi landasan 

adalah teori komunikasi karya Charles Sanders Pierce dan akan dilanjutkan dengan 

penggalian lebih dalam dengan kajian kajian/isi yang ada dikitab suci Al-Qur’an sesuai 

dengan makna yang saling terhubung satu sama lain. Yang menjadi pembeda dari 

penelitan sebelumnya ialah keunikan pada lagu tersebut, baik itu dari segi lirik maupun 

musisinya. Sehingga penelitian ini menjadi daya tarik tersendiri.  

 

 

 

G. METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian. Metodologi penelitian juga serangkaian langkah kerja yang digunakan 

peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dan hipotesis. 

 

1. Paradigma penelitian  
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Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir tentang cara pandang 

peneliti dalam melihat persoalan yang diangkat sebagai masalah penelitian. 

Paradigma yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang 

berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Menjabarkan sebelas karakteristik 

pendekatan kualitatif yaitu : menggunakan latar alamiah, menggunakan 

manusia sebagai instrument utama, menggunakan metode kualitatif 

(pengamatan, wawancara atau studi dokumen) untuk menjaring data, 

menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas 

(grounded theory).1  

 

2. Fokus penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya berupa pesan yang 

terkadung pada lirik lagu sekaligus mengimplementasikan kedalam pesan 

dakwah islam, peneliti akan memfokuskan penelitian video lagu Kasih Sayang 

Kepada Orang Tua Karya Mawang di channel youtube Mawang. 

 

 

 

 

3. Objek penelitian  

Objek dari penelitian ini adalah sebuah lirik lagu “Kasih Sayang Kepada 

Orang Tua” dari penyanyi Mawang. Dengan lebih spesifiknya lagi 

membongkar isi lagu atau pesan dibalik lagu tersebut. Alasan memilih objek 

tersebut adalah sebagai sumber data dalam penelitian ini untuk mendapatkan 

 
1 Emzir, metodologi penelitian pendidikan kuantitatif & kualitatif (Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 
2008) hlm 37 
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hasil yang lebih jelas dan detail mengenai lagu tersebut. Baik data penelitian 

yang diperoleh dari video youtube, maupun media massa lainnya. 

 

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data menjelaskan bagaimana cara peneliti dalam 

memperoleh data-data penelitian. Karena bercorak analisis teks media, yaitu 

studi media atau studi kepustakaan, maka penyusunan sumber data dalam 

penelitian ini dimulai dengan pengumpulan berbagai literatur. Dalam 

pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik 

pengumpulan data visual dari Youtube yang berupa video, artikel, buku, dan 

internet. Teknik dokumentasi ini untuk keperluan mendeskriptifkan secara 

obyektif sistematis, kualitatif tentang menifestasi komunikasi. Dalam 

dokumentasi ini digunakan sebagai sumber data bagi peneliti. Tidak hanya itu, 

peneliti juga melakukan penelitian berupa kuisioner online yang akan 

dibagikan kepada 21 mahasiswa IAIN Tulungagung. 

 

5. Teknik analisa data 

Teknik analisa data menjelaskan bagaimana cara peneliti dalam 

melakukan proses analisa data penelitian hingga proses penarikan kesimpulan. 

Peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis data 

merupakan proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya dalam 

suatu pola, kategorisasi dan satuan uraian dasar. Analisis data disini dengan 

menggunakan teori komunikasi dari Charles Sanders Pierce.   

 

 

6. Uji keabsahan data. 

Uji keabsahan data menjelaskan bagaimana cara peneliti dalam melakukan 

pengujian atas data penelitian yang telah didapatkan. 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan 

untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian yang mengatakan 
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tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh 

pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk 

membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan 

penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam 

penelitian kami, setelah pengambilan sampel kami membuat semacam analisis 

lirik Mawang untuk dikupas dalam sistem teori Charles Sanders Pierce untuk 

mencari tahu kandungan lagu tersebut. 

 

7. Teknik penyajian data  

Untuk mengetahui derajat ketepatan antara sebuah yang diperoleh dengan 

data yang dilaporkan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya maka 

perlu adanya uji validitas dan realibilitas data. Validitas yang digunakan pada 

penelitian ini adalah validitas semantis, yang gunannya adalah untuk 

mengukur tingkat kesensitifan suatu teknik dengan makna yang relevan 

dengan konteks, Realibilitas data penelitian ini dibuktikan dengan teknik 

intrarater yaitu teknik yang digunakan dengan cara pembacaan secara 

berulang-ulang data yang diperoleh. Kemudian, realibilitas data tersebut diuji 

kembali dengan teknik expert judgement (Zuchdi, 1993: 755). Dalam 

menerapkan teknik expert judgement tersebut peneliti melibatkan dosen 

pembimbing skripsi. Penulis juga akan menyajikan beberapa data berupa 

diagram yang berhasil dikumpulkan dengan cara pengisian kuisioner yang 

melibatkan beberapa pihak. 

 


