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ABSTRAK 
 
 

Nilai-Nilai Moral Dalam Syair Lagu Group Band Ungu  
(Studi Hermeneutika dalam Perspektif Pembelajaran PKn) 

 
Farah Krisna Dwipa, A220080016, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2012 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan nilai-nilai moral dalam 
syair lagu Group Band Ungu (Studi Hermeneutika Dalam Perspektif Pembelajaran 
PKn)”. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, studi 
pustaka dan studi hermeneutika. Untuk menguji keabsahan datanya dengan cara 
triangulasi, khususnya triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau metode 
pengumpulan data, sedangkan untuk menganalisis data melalui analisis teks atau 
hermeneutika. 

Penelitian ini mengkaji muatan nilai-nilai moral dalam syair lagu album 
kompilasi religi Group Band Ungu dengan indikator nilai moral religius yang 
meliputi keesaaan Tuhan, keagungan Tuhan, dan ajakan beribadah dan nilai budi 
pekerti perkataan baik, berpikiran baik, dan perilaku baik. 

Berdasarkan hasil analisis dengan indikator tersebut disimpulkan bahwa 
(1) nilai-nilai moral dalam syair lagu Group Band Ungu dalam perspektif 
Hermeneutika mencakup nilai-nilai religius dan budi pekerti yang mampu 
membentuk perilaku dan sikap remaja sehingga hanyut dalam syair lagu Group 
Band Ungu; (2) nilai moral religius dalam wujud keesaan Tuhan yang terdapat 
dalam syair lagu Group Band Ungu menunjuk agar manusia selalu 
menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan; (3) nilai moral religius dalam 
wujud keagungan Tuhan yang terdapat dalam syair lagu Group Band Ungu 
menggambarkan tiada hal yang dapat menandingi kebesaran dan kemuliaan Tuhan 
di mata manusia dan makhluk lainnya, maka akan membuat manusia menjadi 
semakin sadar bahwa tidak sepantasnya manusia menyombongkan diri, serta apa 
yang dimiliki manusia tidak seberapa bila dibanding dengan apa yang dimiliki 
Allah di alam semesta ini; (4) nilai moral religius dalam ajakan beribadah yang 
terdapat dalam syair lagu Group Band Ungu berisi ajakan untuk selalu bersyukur, 
patuh menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan; dan (5) nilai moral 
budi pekerti yang terdapat dalam syair lagu Group Band Ungu meliputi segala 
perkataan, pikiran dan perbuatan atau perilaku manusia yang baik seperti meminta 
petunjuk dengan berdoa kepada Tuhan, memperbaiki diri dari segala sesuatu bila 
yang diketahuinya itu buruk, bila melakukan kesalahan harus segera bertobat, 
seorang anak selalu menghargai jerih payah dan pengorbanan dari orang tua dan 
bersikap tidak sombong. 
  
Kata kunci: nilai-nilai moral, syair lagu, Group Band Ungu 
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Pendahuluan 

Group Band Ungu dalam menciptakan lagu, karyanya banyak diterima 

oleh masyarakat. Banyak kalangan yang mengapresiasi lagu-lagu ciptaannya baik, 

bahkan beberapa kalangan menganggap lagu-lagu Group Band Ungu mempunyai 

nilai-nilai moral yang kental. Nilai moral merupakan nilai yang digunakan sebagai 

dasar, tuntunan, dan tujuan manusia dalam kehidupannya. Dalam mengkaji nilai-

nilai moral pada syair lagu tersebut, perlunya penulis menggunakan pendekatan 

Hermeneutika.  

Lagu-lagu yang dinyanyikan Grop Band Ungu banyak memuat lirik-lirik 

yang istimewa. Beberapa diantaranya adalah rangkaian kata yang indah dan penuh 

dengan nilai-nilai pada lagu Grop Band Ungu. Syair-syair lagu tersebut antara 

lain: (1) Ku Pinang Kau Dengan Bismillah; (2) Dengan Nafasmu; (3) Andai Ku 

Tahu; (4) Dia Maha Sempurna; (5) Doa Untuk Ibu; (6) Para Pencarimu;                    

(7) Surgamu; (8) Sesungguhnya; (9) Surga Hati; (10) Syukur (Alhamdulillah); 

(11) Hidup Hanya Sementara; (12) Hanya Kau (http://band.ungu.com/lyric.php). 

Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan karakter siswa yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan 

kewajiban untuk menjadi siswa yang cerdas, terampil, dan berkarakter. 

Pembelajaran PKn selalu menyangkut dimensi pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai sesuai dengan konsep pembelajaran PKn. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut ”Bagaimana Nilai-Nilai Moral Dalam Syair Lagu 

Group Band Ungu (Studi Hermeneutika Dalam Perspektif Pembelajaran PKn)?”. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas sekaligus sebagai 

acuan agar dapat bekerja secara terarah, maka tujuan penelitian ini adalah  untuk 

mendiskripsikan nilai-nilai moral dalam syair lagu Group Band Ungu (Studi 

Hermeneutika Dalam Perspektif Pembelajaran PKn)”. 

 
Landasan Teori 

Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar 

pilihannya. Definisi ini dilandasi oleh pendekatan psikologis, karena itu tindakan 

http://band.ungu.com/lyric.php
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dan perbuatannya seperti keputusan benar-salah, baik-buruk, indah-tidak indah, 

adalah hasil proses psikologis. Termasuk kedalam wilayah ini seperti hasrat, 

sikap, keinginan, kebutuhan dan motif (Gordon dalam Hidayat & Mulyadi, 2006: 

5). 

Nilai adalah sebagai arti kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai menjadi 

landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari 

maupun tidak. Maka makna yang menyangkut tema penelitian ini nilai adalah 

nilai sesuatu syair lagu yang memiliki kualitas dan bermanfaat di hati pendengar. 

Nilai moral adalah pengetahuan atau pengertian yang terkait dengan 

penilaian patut tidak patut, atau layak tidak layak suatu perbuatan dilakukan. 

Ukuran dari nilai moral adalah hati nurani seseorang. Jika hati nurani merasa 

tersinggung, baik positif misalnya tersanjung, maupun negatif misalnya dihina, 

maka ukuran tentang perilaku tersebut adalah nilai moral (Soeroso, 2006: 44). 

Nilai moral sesuai dengan tema penelitian ini adalah penilaian syair lagu 

yang dibawakan atau dinyanyikan oleh seseorang atau kelompok yang timbulnya 

dari suara hati pendengar sehingga dapat memberikan suatu penilaian yang layak 

atau tidak layak. 

Syair lagu adalah kata-kata atau kalimat dalam sebuah lagu (Murtono, 

2007: 58). Syair lagu tidak hanya berdiri sendiri dan dipersepsi oleh pendengar 

atau pembaca, tetapi dijelaskan secara rinci oleh komposer dan penulis syair 

secara langsung. Hal ini menjadi makna yang terkandung di dalam syair lagu 

tampil dalam wajah yang utuh dan lebih lengkap (Firdaus, 2006: 4). Berdasarkan 

tema dalam penelitian ini, syair lagu adalah karya yang mengekspresikan emosi 

penyair yang dituangkan ke dalam syair lagu, baik hal itu mempengaruhi atau 

dapat mengubah sikap pendengarnya. 

Nilai moral seorang pribadi merupakan bentuk pelaksanaan seluruh 

kewajiban yang disadarinya. Musik tradisional Indonesia, termasuk didalamnya 

lagu-lagu daerah, pada umumnya tercipta berdasarkan nilai moral kehidupan 

masyarakat setempat yang berfungsi membentuk moral manusia pembangun dan 

peletak dasar cinta kehidupan manusia (Silaen, 2012: 9). Bersesuaian dengan tema 
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penelitian maka nilai moral dan syair lagu adalah lirik lagu yang dinyanyikan oleh 

seseorang atau grup mengandung nilai moral, sehingga pendengar dapat mendapat 

nilai yang positif pada penyampaian lirik lagu tersebut. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menganalisis mengenai lagu, karena itu tidak memerlukan 

tempat khusus sebagai lokasi penelitian sebagai penelitian sosial yang lain. 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan November 2011 sampai dengan bulan 

Februari 2012.  

Berdasarkan teori jenis penelitian tersebut maka jenis penelitian ini adalah 

jenis penelitian kualitatif. Pada karakter latar alamiah, penelitian ini mengambil 

konteks dari nilai-nilai moral dalam syair lagu Group Band Ungu. Karakter 

metode kualitatif ditunjukkan dengan adanya penelitian tentang nilai-nilai moral 

dalam syair lagu Group Band Ungu. Karakter analisis data secara induktif, 

ditunjukkan dengan metode analisis data. Karakter, deskriptif ditunjukkan dengan 

rangkaian penjabaran teori dan lebih mementingkan proses daripada hasil. 

Kemudian pada karakter batas penelitian ditentukan oleh fokus, kriteria khusus 

untuk keabsahan, dan desain yang digunakan bersifat sementara karena hanya 

khusus syair lagu Group Band Ungu. Terakhir hasil penelitian dikonfirmasikan 

dengan temuan-temuan penelitan terdahulu. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Hermeneutika diapresiasikan 

dengan penerapan studi hermeneutika sebagai metode untuk memahami nilai-nilai 

moral dalam syair lagu kompilasi religi Group Band Ungu. 

Subjek dalam penelitian ini adalah dalam lagu pada album kompilasi religi 

Group Band Ungu. Album tersebut dirilis oleh PT. Trinity Optima Production, 

pada tahun 2011. Alasan mengapa subjek penelitian ini adalah lagu kompilasi 

religi Group Band Ungu karena group band memiliki penggemar yang cukup 

banyak buktinya dari ruang lingkup anak-anak sampai dengan dewasa, mengenal 

lagu-lagu Ungu, kemudian lagu ciptaan Grup Band Ungu selalu menempati urutan 

pertama tangga lagu permusikan, serta lagu grup band Ungu terdapat syair-syair 

yang berisi tentang moral religi. 
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Objek dalam penelitian ini adalah nilai-nilai moral dalam lagu kompilasi 

religi Group Band Ungu. Karena dalam pembelajaran PKn berisi ajaran nilai-nilai 

norma dan etika, sehingga pemilihan lagu yang diteliti adalah lagu yang berisi 

norma-noma sebagaimana indikator yang sudah dirumuskan dan kerangka teori. 

Sumber  data  penelitian  ini  secara  garis  besar  dikelompokkan  menjadi  

2 yaitu: 1) Sumber data primer adalah sumber utama penelitian yang diproses 

langsung dari sumbernya tanpa lewat perantara (Siswantora, 2004: 54). Dalam 

penelitian ini sumber data primer adalah album kompilasi religi Group Band 

Ungu, Lagu Group Band Ungu yang dirilis tahun 2011. Lagu tersebut berisi 

banyak tentang nilai-nilai moral yang bertujuan untuk menyikapi guna 

pembelajaran PKn; dan 2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang 

diperoleh secara tidak langsung atau lewat perantara, tapi masih berdasarkan pada 

kategori konsep (Siswantaro, 2004: 54). Sumber data sekunder dalam penelitian 

ini adalah artikel dari internet berkenaan dengan tanggapan atau pendapat-

pendapat tentang lagu-lagu album kompilasi religi Group Band Ungu. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 

2006: 224). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah: 1) metode dokumentasi; 2) studi pustaka; dan 3) studi hermeneutika. 

Agar data yang diperoleh dipandang akurat, maka harus diuji lagi agar 

makin mantap dan masuk akal. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan 

adalah triangulasi (Siswantoro, 2005: 75-76). Penelitian ini menggunakan dua 

macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi 

dari tempat, peristiwa dan dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan 

data yang dimaksudkan. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data 

yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumen (Arsip). 

Penelitian ini menggunakan analisis teks atau hermeneutika. Hermeneutika 

adalah “sebagai metode analisis teks dibarengi dengan kebutuhan bagi 

pengembangan sebuah metodologi baru untuk ilmu-ilmu sosial” (Stefan, 2009: 

325). Metode hermeneutika ini digunakan untuk mengetahui makna yang 
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terkandung dalam lagu-lagu album kompilasi religi Group Band Ungu melalui 

kajian syair dalam setiap lagu tersebut. 

Dalam penelitian ini menggunakan prosedur dengan langkah-langkah 

sebagaimana dirumuskan oleh Moleong (2004: 92-103) sebagai berikut: 1) tahap 

persiapan; 2) tahap pelaksanaan; 3) observasi atau pengamatan; 4) tahap analisis; 

dan 5) analisis dokumentasi. 

 
Pembahasan 

Group Band Ungu adalah group musik Indonesia yang didirikan pada 

tahun 1996. Nama Ungu dipilih agar penggemarnya mudah mengingat dan cepat 

melekat di otak dan memorinya. Group Band Ungu terdiri dari 4 (empat) orang 

pemuda dengan vokalis Pasha, Makki sebagai basis, Enda sebagai Gitaris, Onci 

sebagai Gitaris dan Rowman sebagai Drummer. 

Lagu-lagu yang diteliti adalah lagu-lagu yang ada di dalam album religi 

group band tersebut. Peneliti menggunakan dua indikator, yaitu nilai moral 

religius yang meliputi keesaan Tuhan, keagungan Tuhan, dan ajakan beribadah 

dan nilai budi pekerti yang meliputi segala perkataan, pikiran dan perbuatan atau 

perilaku manusia yang baik. Selanjutnya peneliti menganalisis lirik-lirik lagu 

Group Band Ungu berdasarkan masing-masing indikator tersebut. 

Hanya Kau adalah judul lagu yang bertemakan keesaan Tuhan. Keesaan 

ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini, baik 

sistem kerjanya maupun sebab dan wujud-Nya, kesemuanya adalah hasil 

perbuatan Tuhan semata. Berikut adalah kutipan syair lagu. 

Hanya Kaulah yang bisa 
Membuat hidupku jauh lebih hidup 
Dari hari-hari yang lalu 
Hanya Kaulah yang bisa 
Membuat hidupku jauh lebih indah 
Hidup dalam jalan lurus-Mu (Kapanlagi.com, 2012). 

 
Penafsiran teks atau syair lagu Hanya Kau pada bait ke empat lirik lagunya 

“Hanya Kaulah yang bisa membuat hidupku jauh lebih hidup dari hari-hari yang 

lalu” bermakna hanya Tuhan yang bisa membuat hidup lebih berarti daripada 

kehidupan sebelumnya, kemudian dalam lirik lagu “Hanya Kaulah yang bisa 
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membuat hidupku jauh lebih indah bermakna hanya Tuhan yang bisa membuat 

lebih indah, dan “Hidup dalam jalan lurus-Mu” bermakna menjalani hidup sesuai 

dengan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya. 

Syair tersebut adalah salah satu kandungan nilai moral yang paling penting 

pada lagu Hanya Kau. Dengan demikian kata dan kalimat dalam syair lagu 

tersebut berisi tentang kehidupan manusia yang menentukan hanyalah Tuhan. 

Nilai moral yang disampaikan Group Band Ungu adalah menunjuk agar manusia 

selalu menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Moral yang terkait pada 

lagu tersebut adalah nilai religius tentang keesaan Tuhan. 

Nilai moral yang terkait pada judul lagu Dia Maha Sempurna adalah 

mengandung nilai religius. Judul lagu ini bertemakan kesempurnaan Tuhan dari 

segala sisi, dalam hal ini merupakan kebesaran atau keagungan Tuhan. Berikut ini 

kutipan bait kedua lagu tersebut. 

Dia Maha Besar 
Dia Maha Melihat 
Dia Maha Tinggi 
Dia Maha Sempurna (Kapanlagi.com, 2012) 
 
Penafsiran dalam analisis teks atau syair lagu dengan judul Dengan Dia 

Maha Sempurna diawali dengan lirik lagu “Dia Maha Besar” berarti Tuhan yang 

mempunyai seluruh jagat alam semesta. “Dia Maha Melihat” maknanya Tuhan 

mengetahui segala sesuatu yang dipikirkan oleh manusia. “Dia Maha Tinggi” 

berarti Tuhan yang merajai segala raja. “Dia Maha Sempurna” memiliki makna 

Tuhanlah yang mempunyai segala kesempurnaan. Secara keseluruhan lirik syair 

lagu pada bait kedua tersebut dapat disimpulkan keagungan Tuhan yang begitu 

sempurna. Semua ungkapan yang terdapat dalam syair lagu tersebut 

menggambarkan betapa tiada hal yang dapat menandingi kebesaran dan 

kemuliaan Tuhan di mata manusia dan makhluk lainnya. Dengan mengetahui dan 

menyadari tanda-tanda keagungan Tuhan, maka akan membuat manusia menjadi 

semakin sadar bahwa tidak sepantasnya manusia menyombongkan diri, serta apa 

yang dimiliki manusia tidak seberapa bila dibanding dengan apa yang dimiliki 

Allah di alam semesta ini. 
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Pada judul lagu Hidup Hanya Sementara bertemakan persiapan diri 

manusia saat masih di dunia. Manusia yang menyiapkan diri saat masih di dunia 

dengan memperbanyak amal ibadah. Berikut kutipan syair lagu tersebut. 

Bergegaslah siapkanlah semua 
Waktu kita tinggal sebentar saja 
Bergegaslah perbanyak amal ibadah 
Hidup di dunia hanyalah sementara (Ungu unofficial fan site, 2008). 
 
Analisis penafsiran teks atau syair lagu dengan judul Hidup Hanya 

Sementara dalam lirik lagu bait ke tiga “Bergegaslah siapkanlah semua” yang 

berarti manusia harus selalu menyiapkan diri. “Waktu kita hanya sebentar saja” 

bermakna di dunia ini hidup hanya sementara. “Bergegaslah perbanyak amal 

ibadah” berarti perbanyaklah ibadah dan berbuat kebaikan. “Hidup di dunia 

hanyalah sementara” yang berarti jangan sia-siakan hidup saat di dunia yang 

sementara sehingga bisa menikmati hidup yang kekal kelak nanti. 

Lirik syair lagu di atas adalah salah satu kandungan nilai moral yang 

paling penting pada lagu Hidup Hanya Sementara. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pada syair tersebut berisi tentang kehidupan manusia di dunia 

bukanlah segalanya karena hidup di dunia ini hanya sebentar, maka manusia 

sebaiknya memperbanyak ibadah untuk bekal di akhirat nanti. Kemudian nilai 

moral yang diberikan adalah mengajak agar manusia selalu menjalankan perintah-

Nya dan menjauhi larangan-Nya. Moral yang terkait pada lagu tersebut adalah 

nilai religius yang berisi ajakan untuk patuh kepada perintah Tuhan. 

Selanjutnya adalah lagu berjudul Doa Untuk Ibu. Lagu ini bertemakan 

ungkapan manusia terhadap seorang ibu yang telah melahirkannya. Berikut 

kutipan syair lagunya. 

Oh ibu terima kasih  

Untuk kasih sayang yang tak pernah usai 

Tulus cintamu takkan mampu 

Untuk terbalaskan (Kapanlagi.com, 2012). 

 
Syair lagu di atas adalah salah satu kandungan nilai moral yang paling 

penting pada lagu Doa Untuk Ibu. Syair lagu tersebut bentuk pujian dan 

penghargaan yang diberikan secara tulus, tanpa pamrih. Nilai-nilai tersebut 
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merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pada syair lagu tersebut berisi tentang doa seorang ibu 

terhadap anaknya sepanjang masa. 

Penafsiran teks lirik atau syair lagu dengan judul lagu Doa untuk Ibu dapat 

memilih unsur leksikal yang tepat, singkat sekaligus estetis dalam 

mengungkapkan perasaannya. Pada lirik lagu “Oh ibu terima kasih” dalam bait 

ketiga berarti seorang anak yang berterimakasih kepada ibunya, kemudian lirik 

lagu “Untuk kasih sayang yang tak pernah usai” berarti kasih sayang seorang ibu 

sepanjang masa, dan “tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan” artinya 

cinta seorang ibu sepanjang masa dimana anak tidak akan dapat membalasnya 

dengan apapun. 

Kehangatan kasih sayang seseorang yang tulus akan memberikan suatu 

kedamaian di dalamnya. Hal tersebut telah dibuktikan pada kasih sayang seorang 

ibu yang sangat tulus kepada anaknya, mulai saat anak itu di dalam kandungan 

sampai dilahirkan ke dunia ini, bahkan hingga beranjak dewasa kasih sayang dan 

doa seorang ibu tidak akan pernah putus oleh zaman dan waktu. Nilai moral yang 

disampaikan dalam lirik lagu tersebut adalah berperilaku yang baik, sebagai 

seorang anak haruslah selalu menghargai jerih payah dan pengorbanan dari orang 

tua. Moral yang terkait pada lagu tersebut adalah nilai budi pekerti. 

Nilai religius dalam syair lagu Group Band Ungu pada album religi telah 

membawa pesan bagi para pendengar dan penikmat lagu Group Band Ungu. 

Pesan moral yang disampaikan oleh Group Band Ungu menjangkau khalayak 

umum terkhusus untuk para remaja. Pada usia remaja pada umumnya perlu media 

yang dapat menumbuhkan sisi moral religi dan budi pekerti, selain yang 

diperolehnya dari keluarga, juga dapat memperoleh dari apa yang didengarnya 

dari musik. 

Nilai moral dalam syair lagu Group Band Ungu telah memberikan 

pembelajaran bagi para penikmat dan pendengar syair lagu Group Band Ungu. 

Karena moralitas syair lagu yang disampaikan telah memberikan banyak persepsi 

dari setiap pendengar dan penikmat lagu tersebut. Seperti yang perspektif Sidharta 

Gautama dan Al-Ghazali yang membagi moralitas menjadi dua macam, pertama 
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disebut buruk moral, yang harus dihindari oleh tubuh (muhlikat). Kedua adalah 

disebut moralitas yang baik, mereka beberapa moralitas yang baik yang dapat 

menyimpan perbuatan baik (munjiat). Sedangkan Penelitian Suwartono (2007: 1) 

berpikir mendalam masih belum membudaya di tengah-tengah masyarakat. Dalam 

kehidupan sehari-hari orang hanya ingin praktisnya saja, tidak berpikir yang 

prinsip, apalagi berpikir hingga tataran hakikat.  

Nilai-nilai etika, moral, dan agama kerap kali dilanggar. Itulah sebabnya, 

krisis multi-demensional melanda negeri ini, yang hingga belum ada tanda-tanda 

kapan akan berakhir. Group Band Ungu telah memberikan dampak yang positif 

pada syair lagu religinya, dimana telah mengajak para pendengarnya untuk 

memiliki hal yang baik dalam diri masing-masing. Untuk mengatasi hal ini 

kuncinya terletak pada faktor manusianya, sebab dengan kelengkapan akal budi 

atau pikiran yang ada padanya meminjam istilah Bronowski, merupakan shaper of 

the landscape.  

Pegangan hidup pemeluk agama Islam, Allah menyampaikan firman-Nya 

bahwa Dia tidak akan mengubah nasib suatu kaum bila kaum itu sendiri tidak 

mengubahnya. Tidak sedikit ayat al-Qur’an yang diakhiri dengan perkataan afala 

ta’qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzabbarun-perintah untuk berpikir. Dengan 

demikian, telah diserahkan kepada manusia dengan kemampuan berpikirnya untuk 

menentukan arah hidup dan kehidupan ini.  

Pada pernyataan di atas, materi mengenai nilai moral atau norma-norma 

diajarkan pada peserta didik SMP kelas VII semester ganjil dengan standar 

kompetensi, menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian 

kompetensi dasar, mendiskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat, 

istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat. 

Cakupan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut 

mengajarkan perilaku yang baik atau bermoral dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Peserta didik dididik untuk berprilaku dan mempunyai 

moral yang baik sehingga mampu mewujudkan nilai moral dengan baik. Terkait 

dengan nilai moral, peneliti menemukan nilai moral yang terdapat dalam syair-



 

10 

syair lagu Group Band Ungu pada album kompilasi religi yaitu nilai moral 

religius dan budi pekerti.  

Nilai Budi pekerti, yaitu nilai yang bersumber dari proses berpikir teratur 

menggunakan akal manusia dan diikuti dengan fakta-fakta yang telah terjadi 

(logika dan rasio) (Maryati & Suryawati, 2006: 38). Syair lagu yang terkait pada 

moral nilai kebenaran adalah Doa Untuk Ibu, Para Pencari Mu, dan 

Sesungguhnya. Nilai moral budi pekerti perlu dimiliki oleh setiap manusia 

sehingga Group Band Ungu memberikan nilai moral yang berisi perilaku, adat 

istiadat, dan sopan santun yang perlu dimiliki oleh seorang manusia. 

Nilai Religius, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin (rohani) 

manusia (Maryati & Suryawati, 2006: 38). Syair lagu yang terkait pada moral 

nilai religius adalah Kupinang Kau Dengan Bismillah, Dengan Nafasmu, Andai 

Ku Tahu, Dia Maha Sempurna, Doa Untuk Ibu, Para Pencari Mu, Surgamu, 

Sesungguhnya, Surga Hati, Syukur (Alhamdulillah), Hidup Hanya Sementara dan 

Hanya Kau. Nilai religius perlu dimiliki oleh setiap manusia sehingga Group 

Band Ungu memberikan nilai religius yang berisi pondasi agama perlu dimiliki 

oleh seorang manusia. 

Hasil analisis lagu-lagu tersebut menegaskan banyak nilai moral yang 

terdapat pada syair-syair lagu yang telah diciptakan Group Band Ungu. Hal 

tersebut sekaligus menegaskan keberpihakan group band ini dalam menyikapi 

perilaku generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Setelah melihat kajian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Kesimpulan Teori 

a. Nilai moral adalah pengetahuan atau pengertian yang terkait dengan 

penilaian patut tidak patut, atau layak tidak layak suatu perbuatan 

dilakukan yang timbulnya suara dari hati nurani yang menuduh diri sendiri 

sebagai suatu hal yang terbaik sehingga timbul usaha meremehkan yang 

lain 
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b. Cakupan nilai moral meliputi budi pekerti yaitu segala pekerjaan, pikiran 

dan perbuatan atau perilaku manusia yang baik; nilai yaitu nilai agama, 

nilai kemasyarakatan, nilai sosial-budaya, nilai filsafaf, dan nilai 

kehidupan; norma yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma 

kesopanan, dan norma hukum; serta moral yaitu ajaran tentang baik buruk 

yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban yang ada pada 

syair lagu. 

c. Penyampaian nilai moral tidak saja dalam bentuk ceramah dan nasehat 

dari guru atau orang lain tetapi juga melalui lagu. 

d. Sebuah lagu berisi ekspresi perasaan yang disusun dengan untaian syair 

dan nada yang enak didengar sehingga menarik orang untuk mendengar. 

e. Syair lagu bukan saja sekedar ekspresi perasaan melainkan juga pesan 

tertentu untuk pendengarnya termasuk didalamnya mengandung nilai-nilai 

moral. 

f. Salah satu muatan pesan dalam sebuah lagu adalah pesan nilai-nilai moral 

juga mengenai nilai moral atau budi pekerti, nilai, norma dan moral. 

g. Pesan moral dalam syair lagu yang dimaksud bisa berupa pesan moral 

religius maupun perilaku keseharian atau budi pekerti. 

2. Kesimpulan Hasil Penelitian 

a. Nilai-nilai moral dalam syair lagu Group Band Ungu dalam perspektif 

Hermeneutika mencakup nilai-nilai religius dan budi pekerti yang mampu 

membentuk perilaku dan sikap remaja sehingga hanyut dalam syair lagu 

Group Band Ungu. 

b. Nilai moral religius dalam wujud keesaan Tuhan yang terdapat dalam syair 

lagu Group Band Ungu menunjuk agar manusia selalu menggantungkan 

hidupnya hanya kepada Tuhan. Keesaan ini mengandung arti bahwa segala 

sesuatu yang berada di alam raya ini, baik sistem kerjanya maupun sebab 

dan wujud-Nya, kesemuanya adalah hasil perbuatan Tuhan semata. 

c. Nilai moral religius dalam wujud keagungan Tuhan yang terdapat dalam 

syair lagu Group Band Ungu menggambarkan tiada hal yang dapat 

menandingi kebesaran dan kemuliaan Tuhan di mata manusia dan 
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makhluk lainnya. Dengan mengetahui dan menyadari tanda-tanda 

keagungan Tuhan, maka akan membuat manusia menjadi semakin sadar 

bahwa tidak sepantasnya manusia menyombongkan diri, serta apa yang 

dimiliki manusia tidak seberapa bila dibanding dengan apa yang dimiliki 

Allah di alam semesta ini. 

d. Nilai moral religius dalam ajakan beribadah yang terdapat dalam syair 

lagu Group Band Ungu berisi ajakan untuk selalu bersyukur, patuh 

menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. 

e. Nilai moral budi pekerti yang terdapat dalam syair lagu Group Band Ungu 

meliputi segala perkataan, pikiran dan perbuatan atau perilaku manusia 

yang baik seperti meminta petunjuk dengan berdoa kepada Tuhan, 

memperbaiki diri dari segala sesuatu bila yang diketahuinya itu buruk, bila 

melakukan kesalahan harus segera bertobat, seorang anak selalu 

menghargai jerih payah dan pengorbanan dari orang tua dan bersikap tidak 

sombong. 

Berdasarkan hasil dan pengalaman selama melaksanakan penelitian ini, 

dirumuskan saran-saran pada masyarakat terkait, sebagai berikut: 

1. Sekolah dan guru 

a. Sekolah dan kepala sekolah untuk memfasilitasi sekolah dengan kegiatan-

kegiatan yang dapat menciptakan nilai-nilai moral, misalnya kegiatan 

ekstrakurikuler musik seperti band religi, marawis, nasyid dan qasidah. 

b. Memanfaatkan lagu sebagai media pembelajaran, khususnya mata 

pelajaran PKn dimana terdapat nilai moral religi dan budi pekerti sehingga 

memudahkan dalam proses pembelajaran. 

2. Orang Tua dan Masyarakat 

a. Orang tua selalu mengarahkan dan menanamkan nilai moral pada setiap 

kegiatan atau perilaku anaknya saat melihat ataupun menyukai tayangan 

dan kegiatan musik yang membutuhkan bimbingan orang tua. 

b. Masyarakat mengawasi segala aktivitas anak-anak dan remaja yang 

menyimpang dari nilai-nilai moral. 
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3. Para Generasi Muda 

a. Menikmati lagu tidak sekedar musiknya, tapi juga di syairnya. 

b. Memilih lagu yang tidak saja nikmat musiknya, tapi mengandung nilai-

nilai moral religi dan nilai budi pekerti. 
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