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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana pemaknaan nilai 

spiritual, HAM dan kritik sosial dalam syair lagu Ebiet GAD untuk keperluan 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi hermeneutika pada album 

kompilasi Puisi dan Kehidupan). Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode dokumentasi, studi pustaka dan studi hermeneutika. Untuk 

menguji keabsahan datanya dengan cara triangulasi, yaitu triangulasi sumber 

dan triangulasi metode. Sedangkan untuk menganalisis data melalui analisis 

hermeneutika, yaitu hermeneutika sebagai sistem penafsiran. Penelitian ini 

mengkaji muatan nilai spiritual, HAM dan kritik sosial pada syair lagu Ebiet 

GAD album kompilasi puisi dan kehidupan dengan masing-masing indikator. 

Setelah dilakukan penelitian terhadap album kompilasi puisi dan kehidupan, 

peneliti menemukan keterkaitan nilai spiritual yang tersirat pada lagu orang-

orang terkucil, sebuah tragedi 1981, kesaksian anak sampah, cerita cinta 

suminah, isyu, gadis remang-remang, hidup 4, masih ada waktu, hidup 3, opera 

tukang becak, menjaring matahari, hidup 1, kembara lintas panjang, hidup 5, 

nilai spiritual dapat dikaitkan dengan materi norma agama, yang diajarkan pada 

siswa SMP kelas VII semester ganjil. Cakupan dalam standar kompetensi dan 

kompetensi dasar tersebut mengajarkan perilaku yang baik dan menampilkan 

sikap penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga 

mengandung makna HAM yang terdapat dalam lagu potret anak harapan dan 

sebuah tragedi 1981, materi HAM diajarkan pada siswa SMP kelas VII semester 

genap. Cakupan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar mengajarkan 

perilaku sesuai dengan upaya perlindungan dan penegakkan HAM. Peneliti juga 

menemukan keterkaitan kritik sosial pada lagu gadis remang-remang, potret anak 

harapan, potret hitam putih, opera tukang becak, isyu, langit terluka, materi 

ketaatan terhadap perundang-undangan nasional yang diajarkan pada siswa 

kelas VIII SMP semester ganjil. Cakupan tentang standar kompetensi dan 

kompetensi dasar tersebut mengajarkan tentang ketaatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan nasional. 

 

 (Kata kunci : Nilai Spiritual, Hak Asasi Manusia, Kritik Sosial, Syair Lagu, 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan). 
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Pendahuluan 

 

Indonesia memiliki berbagai ragam kesenian dan kebudayaan. Bahkan 

hampir setiap daerah mempunyai kesenian khas daerahnya masing-masing. 

Kesenian yang berkembang di indonesia misalnya seni tari, seni musik, seni lukis, 

dll. Kesenian yang berkembang di Indonesia salah satunya adalah seni musik. 

Seni musik merupakan hasil karya manusia yang berupa bunyi-bunyian maupun 

suara. Menurut Kusrianti (2004:150), “jenis lagu hiburan yang populer di 

masyarakat dewasa ini antara lain, lagu-lagu jenis pop, langgam, keroncong, 

country, rock, jazz, dangdut dan campursari”. Penikmatnya mulai dari anak kecil, 

remaja, dewasa dan orang tua. Para penikmat musik sering kali tidak hanya 

mendengarkan saja. Bahkan musik juga mampu menghadirkan kenangan maupun 

perasaan tersendiri. Terbukti kita sering merasa hanyut dengan mendengarkan 

lagu bernada sendu. Perasaan kita juga bisa berbunga-bunga bila kita 

mendengarkan lagu yang bertemakan asmara. Sebenarnya lagu-lagu tersebut bisa 

dinikmati dengan menyesuaikan suasana hati pendengarnya. 

Bagian terpenting dari musik adalah lirik lagunya, lirik lagu bisa 

mengandung makna persamaan, sindiran, ungkapan, kiasan, dll. Banyak pencipta 

lagu yang lirik lagunya menggunakan bahasa khusus atau puisi, Mereka 

menggunakan bahasa kiasan, sindiran, maupun perumpamaan dalam lirik lagunya. 

Salah satu pencipta lagu sekaligus penyanyi yang menggunakan bahasa khusus 

atau puisi pada karya lagunya adalah Ebiet GAD.   

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dirasa membosankan, karena 

banyaknya teori dan kemampuan guru yang hanya menjelaskan dengan metode 

ceramah. Dikaitkan dengan materi pendidikan kewarganegaraan lagu Ebiet GAD 

yang menggambarkan makna nilai spiritual, Hak Asasi Manusia dan kritik sosial 

dapat dijadikan pengembangan alat pembelajaran. Contohnya, siswa menganalisis 

lirik lagu Ebiet GAD yang berjudul orang-orang terkucil. Dari analisis lirik lagu 

tersebut guru dapat mengukur pemahaman siswa mengenai makna HAM. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pemaknaan Nilai Spiritual, Hak Asasi Manusia dan 

Kritik Sosial dalam Syair Lagu Ebit G. Ade  untuk keperluan pembelajaran 
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Pendidikan Kewarganegaraan (Studi hermeneutika pada album kompilasi Puisi 

dan Kehidupan)”. Dengan demikian rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana 

Pemaknaan nilai spiritual, Hak Asasi Manusia dan kritik sosial dalam syair lagu 

Ebiet GAD untuk keperluan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi 

Hermeneutika pada album kompilasi Puisi dan Kehidupan)?”. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah “Untuk mendiskripsikan bagaimana pemaknaan nilai 

spiritual, Hak Asasi Manusia dan kritik sosial dalam syair lagu Ebit G. Ade  untuk 

keperluan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Hermeneutika pada 

album kompilasi Puisi dan Kehidupan)”. 

 

Landasan Teori 

Menurut Rukiyati (2008:58), “nilai pada hakekatnya adalah sifat atau kualitas 

yang melekat pada suatu objek”. Nilai spiritual. Walch dan Doe (2001:6), 

menjelaskan tentang pemaknaan kata spiritualitas, yaitu: Pertama, spiritualitas 

adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. 

Kedua, spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Ketiga, spiritualitas 

adalah kepercayaan akan adanya kekuatan nonfisik yang lebih besar daripada 

kekuatan diri kita; suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung dengan 

Tuhan. 

Indikator nilai spiritual. harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki, memberi 

arah dan arti pada kehidupan, kepercayaan akan adanya kekuatan nonfisik yang 

lebih besar daripada kekuatan diri kita, kesadaran yang menghubungkan kita 

langsung dengan Tuhan. 

Hak Asasi Manusia. Menurut Kansil, sebagaimana dikutip oleh Subadi 

(2011:92): hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 

keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi negara, hukum, 

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia. 

Indikator Hak Asasi Manusia adalah hak hidup dan hak untuk mendapat 

perlindungan. 
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Kritik Sosial. Berbagai pendapat mengungkapkan pengertian tentang kritik 

sosial. Salah satu diantaranya pengertian menurut Mas’oed (1999:47), kritik sosial 

dibagi menjadi tiga bagian yang pertama yaitu: Kritik sosial adalah salah satu 

bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai 

kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Dalam 

konteks inilah kritik sosial merupakan salah satu variabel penting dalam 

memelihara sistem sosial. Berbagai tindakan sosial ataupun individual yang 

menyimpang dari orde sosial maupun orde nilai moral dapat dicegah dengan 

mefungsikan kritik sosial. 

Indikator kritik sosial yaitu kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau 

proses bermasyarakat, membongkar berbagai sikap konservatif, status quo, dan 

vested interest dalam masyarakat untuk perubahan social, Masyarakat atau 

sejumlah orang atau kelompok sosial menginginkan suasana baru, suasana yang 

lebih baik dan lebih maju, atau secara politis, suasana yang lebih demokratis dan 

terbuka yaitu berupa perubahan suatu keadaan. 

Syair Lagu, Menurut Kusrianti (2004:133), syair lagu dapat dipandang 

sebagai salah satu karya yang bersifat tertulis yang bentuknya sama dengan puisi”.  

Pendidikan Kewarganegaraa. Menurut Subadi (2011:1): Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan suatu konsep multi dimensional yang dimaksud 

untuk meletakkan dasar-dasar pengetahuan tentang masyarakat politik, tentang 

persiapan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik secara 

menyeluruh dan secara umum tentang apa definisi dan bagaimana menjadi warga 

negara yang baik. 

Urgensi media dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran 

mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran dan diharapkan dapat 

mempertinggi hasil belajar. Menurut Sudjana dan Rivai sebagaimana dikutip 

Arsyad (2011:24-25), manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, 

yaitu: 1). Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, 2). Bahan pembelajaran akan lebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran, 3). Metode mengajar akan lebih 
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bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata 

guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau 

guru mengajar pada setiap jam pelajaran; 

Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memeranan dan lain-lain. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini tidak memerlukan tempat khusus karena materi yang diteliti adalah 

lagu. Penelitian ini dapat dilakukan di rumah dan di kos atau dimana saja oleh 

peneliti. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan 

penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih 

tiga setengah bulan, yaitu bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini mengambil 

konteks dari pemaknaan nilai spiritual, Hak Asasi Manusia dan kritik sosial dalam 

syair lagu Ebiet GAD untuk keperluan pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan. Strategi dalam paneliitan ini adalah kualitatif dengan 

menggunakan studi Hermeneutika. Menurut Hamidi (2005:27), “disimpulkan, 

objek kajian hermeneutika itu dapat berupa teks, lontar, ayat/wahyu, naskah-

naskah kuno, konstitusi, deklarasi, dokumen resmi negara lainnya, peristiwa atau-

pun sebuah hasil pemikiran”. Batas penelitian ditentukan oleh fokus, kriteria 

khusus untuk keabsahan, dan desain yang digunakan bersifat sementara karena 

hanya khusus syair lagu Ebiet GAD. Terakhir hasil penelitian dikonfirmasikan 

dengan temuan-temuan penelitian terdahulu. 

Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah syair lagu Ebiet GAD 

album kompilasi puisi dan kehidupan. Objek penelitian ini adalah pemaknaan nilai 

spiritual, Hak Asasi Manusia dan kritik sosial dalam lagu Ebiet G.ade pada album 

kompilasi puisi dan kehidupan. 

Sumber data dari penelitian ini ada dua, yaitu: 1). Sumber data primer. 

Dalam penelitian ini sumber data primer adalah album puisi dan kehidupan, lagu 

Ebiet GAD album kompilasi puisi dan kehidupan, 2). Sumber data sekunder. 
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Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah artikel dari internet berkenaan 

dengan tanggapan atau pendapat-pendapat tentang lagu-lagu album kompilasi 

puisi dan kehidupan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode dokumentasi, studi pustaka, studi hermeneutika. Dalam 

penelitian ini instrumennya adalah peneliti sendiri. 

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Penelitian 

ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi 

metode. Triangulasi sumber dalam penelitian ini berupa informasi dari lagu Ebiet 

GAD album kompilasi puisi dan kehidupan. Triangulasi metode diperoleh dari 

observasi dan studi kepustakaan. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

hermeneutika yaitu hermeneutika sebagai sistem penafsiran. Penafsiran yang 

dimaksud yaitu menafsirkan pemahaman teks yang objektif. Penelitian ini 

menganalisis makna dari syair lagu Ebiet GAD album kompilasi puisi dan 

kehidupan. 

 

Pembahasan 

Setelah dilakukannya penelitian terhadap album ini, peneliti menemukan adanya 

keterkaitan nilai spiritual yang tersirat pada lagu orang-orang terkucil, sebuah 

tragedi 1981, kesaksian anak sampah, cerita cinta suminah, isyu, gadis remang-

remang, hidup 4, masih ada waktu, hidup 3, opera tukang becak, menjaring 

matahari, hidup 1, kembara lintas panjang, hidup 5, nilai spiritual dapat dikaitkan 

dengan materi norma agama, yang diajarkan pada siswa SMP kelas VII semester 

ganjil. Cangkupan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut 

mengajarkan perilaku yang baik dan menampilkan sikap penerapan norma dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu juga mengandung makna Hak Asasi Manusia 

yang terdapat dalam lagu potret anak harapan dan sebuah tragedi 1981, sedangkan 

materi Hak Asasi Manusia diajarkan pada siswa SMP kelas VII semester genap. 

Cangkupan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar mengajarkan 
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perilaku sesuai dengan upaya perlindungan dan penegakkan HAM. Peneliti juga 

menemukan keterkaitan kritik sosial pada lagu gadis remang-remang, potret anak 

harapan, potret hitam putih, opera tukang becak, isyu, langit terluka, materi 

ketaatan terhadap perundang-undangan nasional yang diajarkan pada siswa kelas 

VIII SMP semester ganjil. Cangkupan tentang standar kompetensi dan kompetensi 

dasar tersebut mengajarkan tentang ketaatan dan penerapan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan nasional. 

 

Kesimpulan 

Pemaknaan nilai spiritual, Hak Asasi Manusia dan kritik sosial yang 

terkandung  dalam lagu-lagu Ebiet GAD album kompilasi puisi dan kehidupan, 

adalah sebagai berikut: 

1. Nilai spiritual meliputi Harga diri Lagu yang terkait adalah orang-orang 

terkucil, Nilai-nilai Lagu yang terkait adalah opera tukang becak, Moral Lagu 

yang terkait adalah sebuah tragedi 1981 dan kesaksian anak sampah, Rasa 

memiliki Lagu yang terkait adalah cerita cinta suminah, Memberi arah dan arti 

pada kehidupan Lagu yang terkait adalah isyu, gadis remang-remang, hidup 4, 

masih ada waktu, Kepercayaan adanya kekuatan nonfisik yang lebih besar 

daripada kekuatan diri Lagu yang terkait adalah hidup 3, opera tukang becak, 

Kesadaran yang menghubungkan langsung dengan Tuhan Lagu yang terkait 

adalah menjaring matahari, hidup 1, sebuah tragedi 1981, kembara lintas 

panjang, hidup V dan masih ada waktu. 

2. Hak Asasi Manusia meliputi Hak hidup Lagu yang terkait adalah kesaksian 

anak sampah, potret hitam putih, Hak mendapat perlindungan Lagu yang 

terkait adalah potret anak harapan, sebuah tragedi 1981. 

3. Kritik social meliputi Kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau 

proses bermasyarakat lagu yang terkait adalah gadis remang-remang, potret 

anak harapan, dan potret hitam putih, Membongkar berbagai sikap konservatif, 

status quo dan vested interest dalam masyarakat untuk perubahan sosial yaitu 

berupa nasehat, kritikan, sindiran terhadap hal-hal yang bersikap konservatif 

sehingga memunculkan suatu perubahan dalam diri maupun lingkungan lagu 
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yang terkait adalah opera tukang becak, Masyarakat atau sejumlah orang atau 

kelompok sosial menginginkan suasana baru, suasana yang lebih baik dan lebih 

maju, atau secara politis, suasana yang lebih demokratis dan terbuka lagu yang 

terkait adalah isyu dan langit terluka. 

 

Saran 

1. Kepada penikmat musik 

Khususnya remaja agar senang mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa 

spiritual, Hak Asasi Manusia maupun kritik sosial, karena lagu-lagu seperti 

itulah yang dapat memberikan kesadaran, tingkat kepekaan batin para 

pendengarnya dan banyak memberikan pendidikan tentang gambaran keadaan 

spiritual, Hak Asasi Manusia dan kritik sosial. 

2. Kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan 

Diharapkan dapat menjadikan lagu-lagu yang bertemakan nilai spiritual, Hak 

Asasi Manusia dan kritik sosial dari Ebiet GAD sebagai metode, media atau 

alternatif lain untuk menyampaikan materi Pendidikan Kewarganegaraan 

kepada peserta didik dengan menyesuaikan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. 

3. Kepada peneliti selanjutnya 

Penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, maka peneliti 

berharap untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti lagu atau album Ebiet 

GAD yang lain dengan lebih baik dan lengkap. 
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