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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi nilai-nilai 

nasionalisme dalam syair lagu-lagu album Untukmu Indonesiaku dari Cokelat 

Band. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode dokumentasi dan 

studi pustaka. Untuk menguji keabsahan datanya dengan cara triangulasi teknik 

atau metode pengumpulan data yang berasal dari penyimakan, mendengarkan 

secara berulang-ulang, dan dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data 

melalui data analisis teks atau hermeneutika. Penelitian ini mengkaji muatan nilai 

nasionalisme pada syair lagu-lagu album Untukmu Indonesiaku dari Cokelat Band 

dengan indikator nilai nasionalisme. Berdasarkan analisis dengan berbagai 

indikator nilai nasionalisme disimpulkan bahwa (1) Nilai nasionalisme dalam 

wujud keinginan rakyat Indonesia untuk menjaga dan melindungi negara. Selain 

itu, sebagai warga negara yang baik harus berperilaku jujur, sabar, dan 

mempunyai pikiran yang jernih, (2) kesetiaan terhadap negara harus didasari hati 

yang ikhlas dan tidak dibatasi tempat dan waktu, selain itu akan tetap setia sampai 

kapanpun dalam arti tidak berkhinat, (3) penghormatan terhadap negara dapat 

dilakukan dengan saling menghormati karena adanya perbedaan dan menghargai 

sang merah putih sebagai bendera negara Indonesia, dan selalu menghargai negara 

meskipun banyak cobaan. Selain itu, Negara Indonesia adalah tanah air yang 

dijunjung tinggi dan dihormati tidak hanya melalui perkataan tetapi tertanam di 

dalam hati, (4) rasa cinta seseorang kepada negaranya dapat dilakukan denga cara 

menjaga nama baik negara dan menjaga perdamaian di Indonesia. 

 

Kata kunci: nilai-nilai nasionalisme, syair lagu, studi hermeneutika, album 

Untukmu Indonesiaku 
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PENDAHULUAN 

Salah satu cara untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme adalah 

dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah airnya melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan. Kualitas warga negara akan ditentukan terutama oleh sikap 

nasionalisme demi kesatuan dan persatuan, serta sikap bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara, disamping penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang 

dipelajari. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan mengenai memudarnya nilai-nilai nasionalisme pada generasi 

muda. Nilai-nilai nasionalisme merupakan materi yang diajarkan pada peserta 

didik SMP/MTs kelas VII khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

sesuai dengan kurikulum 2013. Pembelajaran mengenai nilai-nilai nasionalisme 

ini terdapat dalam materi Memaknai Nilai Kesejarahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pembelajaran yang inovatif dikembangkan melalui media dan sarana 

pembelajaran yang menarik yaitu salah satunya menggunakan syair lagu. Melalui 

lagu-lagu yang bertemakan nilai-nilai nasionalisme merupakan salah satu aspek 

yang dapat dikembangkan untuk mendidik anak bangsa supaya mengerti dengan 

keadaan negaranya. Sesuai dengan pesatnya teknologi banyak pula berkembang 

lagu-lagu yang tidak mendidik maupun mendidik. Lagu yang tidak berkarakter 

akan mengakibatkan kerusakan mental pemuda saat ini, lagu-lagu seperti itu 

hendaknya tidak diperjual belikan karena akan memperburuk moralitas anak 

bangsa. Sebaliknya lagu dengan syair-syair mendidik yang memiliki pesan moral 

sangat diperlukan sebagai media pembelajaran agar lebih mengena terhadap 

kondisi anak muda sekarang ini.  

Berdasarkan penjelasan di atas, lagu-lagu yang bertemakan nasionalisme 

dapat dijadikan sebagai media alternatif Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan kelas VII SMP/MTs dengan kompetensi dasar bentuk 

partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan 

nasional. Penggunaan sebuah lagu dapat menjadikan media yang menarik untuk 

memberikan pesan dalam meningkatkan nilai nasionalisme. Beberapa lagu-lagu 

yang terdapat pada album Untukmu Indonesiaku merupakan salah satu jenis lagu 



yang memiliki nilai pendidikan, karena terdapat nilai-nilai nasionalisme di 

dalamnya. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu nilai nasionalisme yang 

terkandung dalam lagu-lagu pada album Untukmu Indonesiaku dari Cokelat Band. 

Judul lagu-lagu tersebut antara lain: 1) Tanah Air; 2) Cinta Damai; 3) Bangun 

Pemudi Pemuda; 4) Ikrar Kami; 5) Bendera. Hal tersebut yang akhirnya 

melatarbelakangi peneliti untuk mengadakan suatu kajian ilmiah dengan tema 

“Konstruksi Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Syair Lagu (Studi Hermeneutika 

pada Lagu-Lagu Album Untukmu Indonesiaku dari Cokelat Band)”. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan metode analisis 

hermeneutika. Menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini 

yang diutamakan adalah kualitas analisis. Tujuan penelitian secara nyata yaitu 

lagu-lagu yang terdapat dalam album Untukmu Indonesiaku dapat dijadikan 

media pembelajaran PPKn, karena mengandung nilai-nilai nasionalisme. 

Pembelajaran mengenai nilai-nilai nasionalisme ini terdapat dalam materi 

Memaknai Nilai Kesejarahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini tidak memerlukan tempat khusus karena materi yang diteliti 

adalah analisis pada lagu. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan yaitu meliputi 

kegiatan persiapan sampai dengan penulisan laporan. Penelitian ini secara 

keseluruhan dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu pada bulan Desember 

2013 sampai dengan bulan Februari 2014. 

2. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:15), metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian berlandaskan pada fisafat positivisme, digunakan untuk meneliti, pada 

kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 

Menurut Subadi (2005:7), “studi hermeneutika adalah memahami tafsiran 

terhadap teks yang tidak semata-mata berdasarkan acuan gramatika kebahasaan, 

melainkan (terutama) berdasarkan konteks historis suatu penafsiran”. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif menggunakan metode analisis hermeneutika. 



Menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini yang diutamakan 

adalah kualitas analisis. Jadi pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

hermeneutika.  

3. Subyek dan Obyek Penelitian 

Menurut Arikunto (2010:172), “subjek merupakan sumber data dari mana 

suatu data penelitian diperoleh”. Subjek penelitian ini adalah beberapa syair lagu 

pada album Untukmu Indonesiaku dari Cokelat Band meliputi: Tanah Air, Cinta 

Damai, Bangun Pemudi Pemuda, Ikrar Kami, dan Bendera. Sedangkan objek 

penelitian ini adalah nilai nasionalisme pada beberapa lagu Cokelat Band dalam 

album Untukmu Indonesiaku. 

4. Sumber Data 

Menurut Arikunto (2010:173), “sumber data adalah subjek dari mana data 

diperoleh”. Penelitian ini menggukan sumber data berupa data, kalimat dan suara 

yang terdapat pada lagu-lagu dalam album Untukmu Indonesiaku dan informasi 

tentang nilai nasionalisme analisis hermeneutika pada lagu-lagu album Untukmu 

Indonesiaku. 

5. Teknis Analisis Data 

Menurut Herdiansyah (2010:158), teknik analisis data, baik dalam 

penelitian kualitatif maupun kuantitatif adalah mengurangi dan mengolah data 

mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik 

dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis 

data yang baik adalah data olah yang tepat dan ddimaknai sama dan tidak bisa 

atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. 

Penelitian ini menggunakan analisis teks atau hermeneutika. Menurut 

Subadi (2005:7), “studi hermeneutika adalah memahami tafsiran terhadap teks 

yang tidak semata-mata berdasarkan acuan gramatika kebahasaan, melainkan 

(terutama) berdasarkan konteks historis suatu penafsiran”. Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Mendengarkan dan menyimak berulang-ulang lagu dalam album Untukmu 

Indonesiaku untuk memperoleh makna atau nilai nasionalisme tentang seluruh 

isi syairnya. 



2. Mencatat syair yang berisi nilai nasionalisme apa saja yang terdapat pada 

lagu-lagu dalam album Untukmu Indonesiaku. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di tempat tinggal peneliti, karena penelitian 

yang dilakukan menggunakan syair-syair lagu album Untukmu Indonesiaku dari 

Cokelat Band. Album tersebut dirilis oleh Sony BMG Entertainment Musik 

Indonesia pada tahun 2006. Objek penelitian nilai nasionalisme yang ada pada 

syair-syair lagu album Untukmu Indonesiaku, analisis penelitian hermeneutika 

sehingga tidak memerlukan tempat atau lokasi yang khusus. 

Penelitian hanya melakukan penafsiran terhadap setiap teks lagu yang di 

dalamnya terdapat nilai-nilai nasionalisme dan pemutaran lagu secara berulang-

ulang, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Banyak nilai 

nasionalisme yang terdapat dalam lagu-lagu album Untukmu Indonesiaku, 

sehingga peneliti berminat menganalisis atau menafsirkan teks pada lagu-lagu 

tersebut. 

2. Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Lagu-lagu yang dinyanyikan Cokelat Band banyak memuat lirik atau syair 

yang istimewa, baik ciptaannya sendiri maupun dari orang lain. Beberapa 

diantaranya adalah rangkaian kata yang indah dan menjadi kalimat penuh makna. 

Dalam penelitian ini penulis mengkaji syair atau lirik lagu pada album Untukmu 

Indonesiaku. Sebagai bingkisan ulang tahun Hari kemerdekaan negara Indonesia 

yang ke-61, grup band Cokelat menghadirkan sebuah album bertema nasionalisme 

yang bertajuk Untukmu Indonesiaku. Bingkisan teramat spesial dari grup band 

Cokelat yang juga baru merayakan ulang tahunnya yang ke-10, berisikan daur 

ulang 8 buah lagu wajib nasional dan 2 buah lagu baru dari Cokelat. Lagu daur 

ulang ini sengaja dihadirkan grup band Cokelat dengan ramuan musik pop 

modern tanpa menghilangkan ruh lagu aslinya. Sedangkan dua buah lagu barunya 

bisa jadi merupakan anthem setelah “Bendera”.  



Album ini diberi judul Untukmu Indonesiaku berisikan 10 buah lagu 

bertemakan nasionalisme Indonesia. Album Untukmu Indonesiaku ini dihadirkan 

tepat di ulang tahun negeri tercinta Republik Indonesia yang ke-61. Bingkisan ini 

sangat spesial dalam menghadirkan sesuatu untuk Indonesia yang sesuai dengan 

kemampuan grup band Cokelat yaitu bermusik. Grup band Cokelat merasa sudah 

saatnya melestarikan lagu nasional yang saat ini sudah tenggelam dari hinggar 

bingar oleh musik modern. Proses rekaman album Untukmu Indonesiaku juga 

dilakukan di pulau Bali. Pulau Bali dipilih sebagai tempat rekaman karena identik 

dengan wisata Indonesia dan mengangkat Bali kembali setelah beberapa kali 

digoncang bencana. Selain proses rekaman, pemotretan gambar-gambar untuk 

album Untukmu Indonesiaku juga dilakukan di pulau Bali 

Nilai yang terkandung dalam album Untukmu Indonesia yaitu nilai 

nasionalisme. Hal ini dapat diketahui melalui sebuah analisis yang didasarkan 

beberapa indikator dari nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme berangkat dari 

keinginan yang diwujudkan dengan aksi atau tindakan dan juga suatu ikatan 

persatuan untuk senantiasa mencintai dan membela tanah air. Tindakan tersebut 

dapat berupa aksi untuk membangun suatu pemerintahan sendiri, kemudian 

berusaha untuk mempertahankan serta mengembangkannya. Nilai nasionalisme 

sendiri, kemudian memiliki suatu tujuan, khususnya nasionalisme Bangsa 

Indonesia.  

3. Temuan Studi yang dihubungkan dengan Kajian Teori 

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, 

dan hubungan temporal untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai 

kesatuan dan kesinambungan atau mengandung irama. Pada lagu-lagu dalam 

album Untukmu Indonesiaku tersebut adanya nilai-nilai nasionalisme. Lagu-lagu 

pada album Untukmu Indonesiaku diharapkan menumbuhkan semangat 

nasionalisme pada generasi muda bangsa Indonesia yang mulai luntur. Nilai 

nasionalisme berangkat dari keinginan yang diwujudkan dengan aksi atau 

tindakan. Tindakan tersebut dapat berupa aksi untuk membangun suatu 

pemerintahan sendiri, kemudian berusaha untuk mempertahankan serta 

mengembangkannya. Cakupan nilai-nilai nasionalisme  diajarkan pada peserta 
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didik SMP/MTs kelas VII khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

sesuai dengan kurikulum 2013. Pembelajaran mengenai nilai-nilai nasionalisme 

ini terdapat dalam materi Memaknai Nilai Kesejarahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Terkait dengan cakupan dalam nilai-nilai nasionalisme yang terdapat pada 

lagu-lagu album Untukmu Indonesiaku, peneliti menggunanakan empat indikator 

yang dianalisis dalam lagu-lagu tersebut. Indikator dari nilai nasionalisme yaitu 

sebagai berikut: 

1. Keinginan. Keinginan yang dimaksud adalah keinginan untuk senantiasa 

menjadi warga negara yang baik dan selalu melindungi negaranya. Adapun 

lagu-lagu yang terkait, yaitu: Bangun Pemudi Pemuda, Ikrar Kami, dan 

Bendera. 

2. Rasa loyal. Rasa loyal berarti untuk selalu setia terhadap negara dan tidak 

berkhianat serta menghancurakan negara sendiri demi kepentingan pribadi. 

Adapun lagu-lagu yang terkait, yaitu: Tanah Air dan Bangun Pemudi Pemuda. 

3. Rasa hormat. Suatu perasaan untuk menghormati negaranya dalam keadaan 

apapun. Adapun lagu-lagu yang terkait, yaitu: Cinta Damai dan Bendera.  

4. Rasa cinta dari seseorang kepada negaranya. Perasaan mencintai negaranya. 

Adapun lagu-lagu yang terkait, yaitu: Cinta Damai dan Bendera. 

Berbagai analisis syair lagu-lagu dalam album Untukmu Indonesiaku karya 

dari Cokelat Band ini terdapat nilai-nilai nasionalisme yang dapat membangun 

karakter maupun jiwa generasi muda untuk lebih mencintai negara Indonesia. 

Nilai-nilai nasionalisme dalam lagu ini dapat sebagai sarana efektif untuk 

didengarkan yang memiliki makna tersendiri khususnya nasionalisme untuk 

kepentingan moral seseorang khususnya generasi muda. Hal ini menegaskan 

keberpihakan Cokelat Band dalam menyikapi rasa nasionalisme generasi muda 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

KESIMPULAN 

Nilai nasionalisme berangkat dari keinginan yang diwujudkan dengan aksi 

atau tindakan. Tindakan tersebut dapat berupa aksi untuk membangun suatu 



pemerintahan sendiri, kemudian beruhasaha untuk mempertahankan serta 

mengembangkannya. Nilai nasionalisme sendiri, kemudian memiliki suatu tujuan, 

khususnya nasionalisme Bangsa Indonesia. Dalam materi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan sesuai kurikulum 2013,  nilai nasionalisme termasuk dalam 

materi yang diajarkan di kelas VII SMP/MTS. Penelitian ini menggunakan 

analisis teks atau hermeneutika melalui mendengarkan dan menyimak berulang-

ulang lagu dalam album Untukmu Indonesiaku, dan mencatat syair yang berisi 

nilai nasionalisme apa saja yang terdapat pada lagu-lagu dalam album Untukmu 

Indonesiaku. Nilai nasionalisme yang terkandung dalam lagu-lagu pada album 

Untukmu Indonesiaku adalah sebagai berikut: 

1. Nilai nasionalisme dalam wujud keinginan rakyat Indonesia untuk menjaga dan 

melindungi negara. Selain itu, sebagai warga negara yang baik harus 

berperilaku jujur, sabar, dan mempunyai pikiran yang jernih. Terdapat pada 

lagu dengan judul Bangun Pemudi Pemuda, Ikrar Kami, dan Bendera. 

2. Nilai nasioanlsme dalam wujud rasa loyal atau kesetiaan terdapat pada lagu 

dengan judul Tanah Air dan Bangun Pemudi Pemuda, dan Ikrar Kami yaitu 

kesetiaan terhadap negara harus didasari hati yang ikhlas dan tidak dibatasi 

tempat dan waktu, selain itu akan tetap setia sampai kapanpun dalam arti tidak 

berkhinat. 

3. Nilai nasionalisme dalam wujud rasa hormat terdapat pada lagu dengan judul 

Cinta Damai dan Bendera yaitu penghormatan terhadap negara dapat dilakukan 

dengan saling menghormati karena adanya perbedaan dan menghargai sang 

merah putih sebagai bendera negara Indonesia, dan selalu menghargai negara 

meskipun banyak cobaan. Selain itu, Negara Indonesia adalah tanah air yang 

dijunjung tinggi dan dihormati tidak hanya melalui perkataan tetapi tertanam di 

dalam hati. 

4. Nilai nasionalisme dalam wujud rasa cinta yaitu terdapat pada lagu yang 

berjudul Cinta Damai dan Bendera yaitu rasa cinta seseorang kepada negaranya 

dapat dilakukan denga cara menjaga nama baik negara dan menjaga 

perdamaian di Indonesia. 
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