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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berkomunikasi dan berinteraksi 

dengan orang lain. Komunikasi yang dilakukan diantaranya dengan cara 

menyampaikan pikiran dan pendapat. Manusia tidak bisa memahami dan membaca 

pikiran orang lain pada saat berkomunikasi jika mereka tidak menyerap tanda-tanda 

yang diungkapkan berupa gerak anggota tubuh dan ujaran yang disampaikan. Dalam 

komunikasi manusia cenderung menggunakan komunikasi secara lisan. Hal tersebut 

dikarenakan komunikasi lisan lebih efektif dan jelas dimengerti maknanya, sehingga 

dapat tercipta proses komunikasi yang baik antara penutur dan mitra tutur. 

Seiring berkembangnya zaman, bahasa juga digunakan sebagai alat untuk 

mengungkapkan ide, pikiran, gaggasan, dan perasaan lewat sebuah lagu. Semua jenis 

lagu yang diciptakan oleh pengarang menggambarkan tentang suatu keadaan dan 

mempunyai makna tertentu. Salah satu jenis lagu yang terdapat di Indonesia adalah 

lagu daerah. Lagu daerah merupakan lagu yang diciptakan oleh pengarang didaerah 

tertentu untuk menggambarkan hal-hal yang terjadi di masyarakat dan didalamnya 

berisi ajaran hidup yang berupa sejarah, akhlak, dan budi pekerti yang menggunakan 

bahasa lokal di daerah tersebut. 

Lagu daerah mempunyai peranan penting dalam perkembangan pendidikan, 

khususnya dalam upaya peningkatan budi pekerti. Sesuai dengan keputusan 

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 yang memaparkan bahwa peserta didik 

diharapkan dapat menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari, dan ketika pulang 

sekolah peserta didik dapat menyanyikan lagu perjuangan atau lagu daerah. 

Peraturan tersebut dilaksanakan oleh siswa di SMPNegeri 1 Surakarta dengan tujuan 

agar peserta didik dapat meningkatkan moral, budi pekerti, dan rasa nasionalisme 

melalui nilai-nilai yang terkandung dalam lagu daerah. 
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Kurangnya pendidikan moral dan budi pekerti mengakibatkan beberapa 

permasalahan yang muncul dikalangan generasi muda, antara lain: 

(1) kondisi akhlak generasi muda yang rusak dan hancur, hal ini ditandai 

dengan maraknya seks bebas dikalangan remaja, peredaran narkoba, tawuran 

pelajar, dan maraknya peredaran video porno pada kalangan pelajar, (2) 

pengangguran terdidik yang mengkhawatirkan pada lulusan SMA, SMK, dan 

perguruan tinggi, (3) rusaknya moral bangsa dan menjadi akut seperti 

korupsi, asusila, kejahatan, tindak kriminal pada semua sektor pembangunan 

(4) kemiskinan yang terus bertambah (5) daya kompetitif yang rendah, 

sehingga banyak produk dalam negeri dan sumber daya manusia yang 

tergantikan oleh produk dan sumber daya manusia luar negeri (Kesuma 2011: 

3). 

Munculnya permasalahan akibat kurangnya pendidikan moral dan budi 

pekerti dapat mempengaruhi kemajuan suatu negara, karena salah satu faktor 

kemajuan negara terdapat dalam jiwa kepemimpinan pemudanya. Pendidikan budi 

pekerti yang diterapkan sejak dini dan dilakukan secara terus-menerus akan 

mendarah daging dalam jiwa seseorang serta menjadi sebuah karakter yang tidak 

mudah hilang dan dapat menciptakan pemuda yang berkarakter serta mempunyai 

semangat untuk memajukan negara. Melalui program penumbuhan budi pekerti 

lewat lagu daerah, pemilihan lagu yang digunakan perlu dipertimbangkan, karena 

lagu yang diciptakan oleh pengarang tidak seluruhnya memiliki ajaran yang baik. 

Pemilihan lagu yang tidak tepatakan ikut menurunkan moral dan budi pekerti peserta 

didik karena mengandung nilai-nilai yang menyimpang dan tujuan utama 

diadakannya peraturan ini tidak dapat tercapai. 

Penelitian lebih difokuskan pada aspek makna karena suatu lagu dapat 

dipahamijika telahdiketahui makna yang terkandung dalam lagu. Selain itu peneliti 

akan mengimplikasikan aspek makna yang terdapat dalam lagu daerah dengan 

adanya penumbuhan budi pekerti di SMP Negeri 1 Surakarta. Jadi secara 

keseluruhan dapat diketahui lagu daerah yang bisa digunakan pada proses 

penumbuhan budi pekerti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Aspek Makna Lagu 

Daerah dan Implikasinya terhadap Penumbuhan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 

Surakarta” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas. Rumusan 

masalah yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana aspek makna lagu daerah yang digunakan untuk penumbuhan budi 

pekerti di SMP Negeri 1 Surakarta? 

2. Bagaimana implikasi aspek makna lagu daerah dengan pendidikan budi pekerti di 

SMP Negeri 1 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian adanya tujuan berfungsi sebagai acuan pokok terhadap 

masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat bekerja secara terarah dalam mencari 

data sampai langkah pemecahan masalah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui aspek makna lagu daerah yang digunakan untuk penumbuhan 

budi pekerti di SMP Negeri 1 Surakarta. 

2. Untuk memaparkan implikasi aspek makna lagu daerah dengan pendidikan budi 

pekerti di SMP Negeri 1 Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang luas dalam bidang bahasa, 

khususnya mengenai analisis aspek makna lagu daerah dan korelasinya 

terhadap pendidikan karakter. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

kedepannya, yaitu penelitian yang berhubungan dengan analisis aspek makna. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca 
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Menambah pengetahuan mengenai kajian ilmu bahsa dan pendidikan 

terutama mengenai analisis aspek makna dan pendidikan karakter. 

b. Bagi Mahasiswa 

Memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya dan dapat menjadi pemicu 

bagi siapa saja yang membaca untuk bersikap kritis dan kreatif terhadap 

perkembangan analisis makna 

c. Bagi Peneliti 

Memberikan wawasan baru bagi peneliti dan dapat membantu dalam 

memberikan informasi terhadap penelitian sejenis oleh peneliti lain. 

d. Bagi Pendidikan 

Penelitian ini dapat digunakan oleh guru bahasa indonesia maupun guru mata 

pelajaran lain di sekolah sebagai referensi dalam pemahaman makna dan 

pendidikan budi pekerti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


