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 ABSTRAK  

 

MUATAN NILAI KARAKTER NASIONALISME PADA LAGU-LAGU SLANK 

(Analisis Isi untuk Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) 

 

Prety Ayu Maharani, A220110038, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2015, xx+162 

(Termasuk Lampiran) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan muatan nilai karakter 

nasionalisme pada lagu-lagu Slank dan cara menanamkan karakter nasionalisme 

yang terdapat dalam lagu-lagu Slank yang digunakan sebagai media pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan 

studi pustaka. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu dengan mendengarkan 

lagu-lagu secara berulang-ulang. Analisis data yang digunakan yaitu teknik 

analisis isi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lagu-lagu Slank memuat nilai 

karakter nasionalisme meliputi: a.Mencintai bangsa dan negara, serta tanah air 

Indonesia. b.Rela berkorban demi bangsa dan negara. c.Bangga sebagai bangsa 

dan bertanah air Indonesia. d.Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di 

atas kepentingan pribadi dan golongan. Cara penanaman karakter nasionalisme 

yang terdapat dalam lagu-lagu Slank dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

slide power point atau meme picture. 

 

Kata Kunci: nilai karakter nasionalisme, lagu-lagu, Slank. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan sebagai wadah untuk mengembangkan sikap, perilaku dan 

kepribadian anak bangsa yang berkarakter. Karakter menjadi ciri utama seseorang 

dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Anak bangsa yang berkarakter merupakan 

cita-cita pemerintah agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Pemerintah 

mewujudkan cita-cita tersebut melalui pendidikan pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter yang dilakukan oleh pemerintah meliputi berbagai macam 

nilai karakter yang harus dimiliki oleh anak didik bangsa salah satunya yaitu 

karakter nasionalisme. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sejarah, 

kebudayaan serta keanekaragaman flora maupun fauna. Alam yang terbentang di 

bumi pertiwi ini menjadi bukti bahwa Indonesia negara yang luar biasa. 

Mencintai, melindungi, menjaga dari gangguan pihak asing merupakan hal utama 

yang harus dilakukan oleh bangsa ini sebagai wujud nasionalisme. Era globalisasi 

ditandai dengan masuknya berbagai macam kebudayaan baru tanpa adanya filter, 

gaya hidup yang kebarat-baratan condong dengan perilaku egoisme dan 

konsumerisme menjadi faktor utama penurunan kadar nilai karakter nasionalisme. 

Penurunan nilai karakter nasionalisme terjadi dalam berbagai kehidupan dan 

lapisan masyarakat telah dirasakan seluruh komponen bangsa. Indikasi 

menurunnya nasionalisme itu patut direnungkan bersama, untuk itu seluruh 

komponen bangsa berkewajiban menggelorakan kembali rasa nasionalisme. Ada 

banyak cara untuk menanamkan nasionalisme pada generasi bangsa. Salah satu 

cara menanamkan karakter nasionalisme melalui mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada dimensi lain, disaat terjadi krisis karakter 
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di era seperti ini, Indonesia masih mempunyai anak-anak yang mampu 

menanamkan nasionalisme ke dalam industri musik. Industri musik menjadi cara 

tersendiri bagi anak bangsa untuk menampilkan karya-karya terbaiknya melalui 

lagu dalam menunjukkan sikap nasionalis maupun cinta tanah air terhadap 

Indonesia. Salah satu Band terkenal yang senantiasa memasukkan nilai 

nasionalisme dalam bait lagunya yaitu Slank. 

Karakter nasionalisme terdapat pada materi pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan kelas VII SMP/MTs dengan Kompetensi Dasar “Menyaji 

Hasil Telaah Tentang Sejarah dan Semangat Komitmen Para Pendiri Negara 

dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara”. Lagu-lagu 

milik Slank merupakan salah satu jenis lagu yang memiliki nilai pendidikan, 

karena terdapat nilai-nilai karakter nasionalisme yang terkandung dalam lagu 

Slank. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap analisis isi lagu-lagu 

pada salah satu grup musik Indonesia. Penelitian ini dipandang cukup penting, 

untuk itu mengadakan penelitian suatu kajian ilmiah dengan judul “Muatan Nilai 

Karakter Nasionalisme Pada Lagu-Lagu Slank Analisis Isi untuk Pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”. Alasan peneliti melakukan 

penelitian mengenai muatan nilai karakter nasionalisme pada lagu-lagu Slank, 

diharapkan dapat menjadi contoh serta media pembelajaran penanaman karakter 

nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah muatan nilai karakter nasionalisme pada lagu-lagu Slank?. 

2. Bagaimanakah cara menanamkan karakter nasionalisme melalui media 

pembelajaran dengan lagu pada lagu-lagu Slank utnuk pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan?. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini tidak memerlukan tempat khusus karena materi yang diteliti 

adalah analisis pada lagu. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan 

sampai dengan  penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan sejak 

Februari 2015 sampai dengan Mei 2015. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Strategi yang digunakan ialah analisis isi. Subjek dalam penelitian ini 

adalah lagu-lagu Slank, sedangkan objek penelitian ini meliputi muatan nilai 

karakter nasionalisme. Sumber data dalam penelitian adalah sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2010:308), sumber data primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

dalam penelitian ini sumber data primer adalah lagu-lagu Slank. Menurut Yunaji 

(2015:20) data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh suatu organisasi atau 

perorangan melalui pihak lain (pihak kedua) yang telah mengumpulkan dan 

mengolahnya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

artikel berkenaan dengan tanggapan atau pendapat-pendapat tentang lagu-lagu 

Slank. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti adalah penafsir dengan berbagai 
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kemampuan dan keterampilannya. Berdasarkan pernyataan tersebut maka yang 

menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. 

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan mendengarkan lagu-

lagu Slank secara berulang-ulang, agar data yang ditemukan peneliti valid. Dalam 

hal ini yaitu muatan nilai karakter nasionalisme yang terkandung pada lagu-lagu 

Slank. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis isi. Pendapat Bungin (2011:166-167) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif, penggunaan analisis isi lebih banyak ditekankan pada bagaimana 

simbol-simbol yang ada pada komunikasi itu terbaca dalam interaksi sosial, dan 

bagaimana simbol-simbol itu terbaca dan dianalisis oleh peneliti. Analisis isi 

bertujuan untuk mengkaji nilai karakter nasionalisme yang terkandung pada lagu-

lagu Slank. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Muatan Nilai Karakter Nasionalisme pada Lagu-Lagu Slank 

a. Hasil analisis pada setiap bait dalam lirik lagu Slank sesuai dengan 

indikator pertama mencintai bangsa dan negara, serta tanah air Indonesia dapat 

disimpulkan ada 3 lirik lagu yang memuat nilai karakter nasionalisme diantaranya, 

yaitu: lirik lagu Bola (Indonesia Pasti Menang). Lagu tersebut berisi ajakan 

kepada seluruh pendengar lagu untuk bersama-sama mendukung sepak bola dan 

mencintai bangsa dan negara agar unggul dibandingkan negara lainnya, lirik lagu 

Rindu Menang. Lagu tersebut berisi ajakan kepada seluruh pendengar lagu untuk 

bersama-sama tetap setia menanti kemenangan untuk negara ini, dan lirik lagu 

NgeSlank Rame Rame. Lagu tersebut berisi ajakan kepada seluruh pendengar lagu 
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untuk memiliki sikap yang mencintai bangsa dan negara dengan menganut adanya 

Pancasila. b. Hasil analisis pada setiap bait dalam lirik lagu Slank sesuai dengan 

indikator kedua rela berkorban demi bangsa dan negara dapat disimpulkan ada 2 

lirik lagu yang memuat nilai karakter nasionalisme diantaranya, yaitu: lirik lagu 

Rebut. Lagu tersebut berisi ajakan kepada seluruh pendengar lagu untuk terus 

berusaha kerja keras dan rela berkorban untuk mempertahankan kemenangan, dan 

lirik lagu Rindu Menang. Lagu tersebut berisi ajakan kepada seluruh pendengar 

lagu untuk memiliki sikap pantang menyerah dan rela berkorban untuk meraih 

sebuah kemenangan. c. Hasil analisis pada setiap bait dalam lirik lagu Slank 

sesuai dengan indikator ketiga bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia 

dapat disimpulkan ada 2 lirik lagu yang memuat nilai karakter nasionalisme 

diantaranya, yaitu: lirik lagu Indonesia Wow. Lagu tersebut berisi ajakan kepada 

seluruh pendengar lagu untuk memiliki sikap bangga terhadap tanah air Indonesia 

dan bersama-sama menunjukkan kepada bangsa lain bahwa Indonesia merupakan 

negara yang begitu indah dan hebat sehingga bangsa lain yang melihat akan 

mengatakan “wow” sebagai bentuk kekaguman terhadap Indonesia, dan lirik lagu 

NgeSlank Rame Rame. Lagu tersebut berisi ajakan kepada seluruh pendengar lagu 

untuk bangga terhadap Indonesia karena memiliki Bhineka Tunggal Ika sebagai 

semboyan negara dan berlandaskan Pancasila terutama sila kelima yang 

mengajarkan gotong royong serta bermusyawarah agar persatuan Indonesia tetap 

terjaga. d. Hasil analisis pada setiap bait dalam lirik lagu Slank sesuai dengan 

indikator keempat menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi dan golongan dapat disimpulkan ada 2 lirik lagu yang 
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memuat nilai karakter nasionalisme diantaranya yaitu: lirik lagu Krisis Air. Lagu 

tersebut berisi ajakan kepada seluruh pendengar lagu untuk peduli terhadap tanah 

dan air agar tidak terkontaminasi atau tercemar oleh limbah dan menghemat air 

agar sumber kehidupan tidak habis sehingga dapat mencegah krisis air di negara 

ini. Lirik lagu Good Morning Papua. Lagu tersebut berisi ajakan kepada seluruh 

pendengar lagu untuk bersatu dan mengangkat kearifan lokal pulau Papua karena 

ketidakadilan masih terjadi di pulau ini. Pribumi hanya menjadi penonton dan 

tersingkirkan, pengerukan sumber daya alam terus dilakukan tanpa 

memperbaharui sumber daya manusia. 

 

2. Cara Menanamkan Karakter Nasionalisme melalui Media Pembelajaran 

dengan Lagu pada Lagu-Lagu Slank untuk Pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan 

Penanaman karakter nasionalisme melalui media pembelajaran lagu pada 

lagu-lagu Slank berbentuk slide power point dan meme picture. Slide power point 

dapat disimpulkan di dalam kelas pada saat jam mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan mengenai karakter nasionalisme. Selain menjadi 

contoh tentang karakter nasionalisme yang terkandung dalam kutipan lirik lagu, 

slide power point juga dapat menjadi media pembelajaran untuk menanamkan 

karakter nasionalisme. Gambar yang dikombinasikan dengan lirik lagu dapat 

membuat peserta didik menjadi lebih mengerti tentang nasionalisme sehingga 

peserta didik akan melakukan apa yang terdapat dalam pesan yang terkandung 

dalam lirik tersebut. Penanaman karakter nasionalisme tidak hanya dilakukan 

dalam lingkungan sekolah saja, tetapi bisa dilakukan dalam lingkungan 
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masyarakat. Sebagai seorang guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

harus mempunyai ide kreatif untuk memperkenalkan dan menanamkan karakter 

nasionalisme di lingkungan yang lebih luas. Salah satunya ialah dengan 

menggunakan meme picture sebagai media pembelajaran dengan lagu. Meme 

picture dapat diunggah di jejaring sosial yang menjadi trend orang masa kini. 

Penggunaan gambar yang dikombinasikan dengan lirik lagu akan memicu 

tumbuhnya rasa nasionalisme dan ikut menyebarkan semangat nasionalisme 

melalui meme picture. Selain, untuk didengarkan dan dimengerti maknanya, lagu 

juga dapat dijadikan sebagai media untuk menggelorakan kembali rasa 

nasionalisme. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Muatan Nilai Karakter Nasionalisme pada Lagu-Lagu Slank. 

Analisis isi terhadap setiap lirik lagu pada lagu-lagu Slank memuat nilai 

karakter nasionalisme sesuai dengan indikator sebagai berikut: a. Sesuai dengan 

indikator pertama yaitu mencintai bangsa dan negara, serta tanah air Indonesia ada 

3 lirik lagu diantaranya ialah lirik lagu Bola (Indonesia Pasti Menang), Rindu 

Menang dan NgeSlank Rame Rame. b. Sesuai dengan indikator kedua yaitu rela 

berkorban demi bangsa dan negara ada 2 lirik lagu diantaranya ialah lirik lagu 

Rindu Menang dan Rebut. c. Sesuai dengan indikator ketiga ialah bangga sebagai 

bangsa dan bertanah air Indonesia ada 2 lirik lagu diantaranya ialah lirik lagu 

Indonesia Wow dan NgeSlank Rame Rame. d. Sesuai dengan indikator keempat 

yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi 
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dan golongan ada 2 lirik lagu diantaranya ialah lirik lagu Krisis Air dan Good 

Morning Papua. 

2. Cara Menanamkan Karakter Nasionalisme melalui Media Pembelajaran 

dengan Lagu pada Lagu-Lagu Slank untuk Pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penanaman karakter nasionalisme 

melalui lagu dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Slide Power Point. Slide 

berisi gambar yang menceritakan makna dari kutipan lirik lagu Slank yang 

memuat nilai karakter nasionalisme. Lagu yang ditampilkan dalam bentuk Slide 

Power Point diantaranya, yaitu: lagu Bola (Indonesia Pasti Menang), Good 

Morning Papua dan NgeSlank Rame Rame. b. Meme Picture. Meme picture 

merupakan sebuah gambar yang berisi kata-kata, biasanya digunakan untuk 

memberikan ajakan kepada pembaca. Lirik lagu pada lagu-lagu Slank yang telah 

dianalisis dibuat dalam bentuk meme picture. Lagu yang ditampilkan dalam 

bentuk meme picture diantaranya, yaitu lagu Rebut, Krisis Air, Rindu Menang 

dan Indonesia Wow. 

 

Saran 

1. Guru 

a. Memanfaatkan lagu sebagai media pembelajaran untuk penanaman 

karakter nasionalisme, khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dimana terdapat muatan nilai karakter nasionalisme 

sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran. 
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b. Guru hendaknya memberikan contoh perilaku yang baik sesuai tatanan 

nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

c. Guru hendaknya memberikan pembelajaran yang dapat menumbuhkan 

semangat nasionalisme bagi peserta didik.  

2. Orang Tua dan Masyarakat 

a. Orang tua harus memberikan contoh yang baik terkait sikap nasionalis 

terhadap negara Indonesia. 

b. Masyarakat senantiasa melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan 

negara. 

3. Generasi Muda 

a. Tidak hanya mendengarkan musik modern, tetapi juga mendengarkan lagu-

lagu yang bertemakan nasionalisme. 

b. Senantiasa menghayati lagu-lagu bertemakan nasionalisme, agar dapat 

menumbuhkan karakter nasionalisme pada diri generasi muda. 

4. Grup Band Slank 

a. Slank tidak hanya menciptakan lagu yang bertemakan cinta ataupun 

bergenre mellow, tetapi juga menciptakan lagu-lagu yang bertemakan 

nasionalisme dan kritik sosial. 

b. Dalam kehidupan sehari-hari personil Slank harus memberikan contoh 

yang baik terkait sikap nasionalis terhadap negara Indonesia, tidak hanya 

pada lagu-lagunya saja. 
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