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ABSTRAK 
Karya sastra merupakan suatu hasil karya yang didalamnya memiliki nilai seni atau 

keindahan. Karya sastra di ciptakan untuk dinikmati, dipahami dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Perkembagan karya sastra selalu berdam-pingan degan lembaga sosial 

tertentu dalam masyarakat karena sastrea tidak dapat dilepaskan degan keadaan yang 

ada dimasya-rakat. Sastra menampilkan gambaran kehidupan itu sendiri adalah suatu 

kenyataan sosial yang mencangkup hubugan antara manusia, antara peristiwa yang 

terjadi dalam batin sese-orang. Upaya untuk memahami makna keseluruhan dari lirik 

lagu harus dilak-sanakan dengan menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

yang terkandung di dalamnya, karena di samping unsur yang membangun di dalam 

teksnya peneliti harus menautkan-nya dengan unsur-unsur yang sebenarnya ada di luar 

teks sehingga menciptakan totalitas makna yang utuh. Berdasarkan uraian tersebut, 

permasalahan yang akan dibahas adalah aspek struktural puisi yaitu struktur fisik dan 

struktur batin. Aspek struktural merupakan prioritas pertama sebelum analisis yang 

lain tanpa itu kebulatan makna intrinsik yang hanya dapat digali dari karya itu sendiri 

aspek struktural meliputi struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik meliputi: diksi, 

bahasa dan gaya bahasa, imaji, kata konkret. Struktur batin meliputi: tema, perasaan 

(feeling), amanat. Untuk aspek politik meliputi: hak untuk memperoleh keadilan, hak 

kebebasan, dan hak untuk hidup. Objek penelitian ini adalah kumpulan syair lagu grup 

Kajian tersebut di-batasi pada kajian aspek politik yang dapat mengarah kepada 

pelanggaran HAM dari kondisi politik pemerintah dan dampak bagi masyarakat yang 

dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat. 

Adapun judul penelitian ini adalah:1). Nato. 2). Prahara timur tengah. 3). Karena ku 

ingin kau bahagia. 4). Dunia gila. Implementasi politik dalam album grup band 

godblees dalam Kajian Aspek Politik. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

terarah maka diperlukan suatu perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 1) Bagaimana diskripsi aspek struktural yang puisi yang meliputi: struktur 

fisik diksi, bahasa, dan gaya bahasa, imaji, kata kongkret dansetrukturbatinte-ma, 

nada,perasaan(feeling), amanat yang terkandung dalam album grup Band God blees? 

2) Bagaimana deskripsi aspek politik telaah hak asasi manusia meliputi; hak atas 

kebebasan megeluarkan pendapat, hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum, 

hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan beragama, hak ata shidup yang 

layak, hak atas kebebasan berserikat, hak atas pegajaran dalam grup band God Blees? 

 

Kata Kunci : struktur makna, lirik lagu, aspek politik. 
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I. LATAR BELAKANG 

Karya sastra merupakan suatu hasil 

karya yang didalamnya memiliki nilai seni 

atau keindahan. Karya sastra di ciptakan 

untuk dinikmati, dipahami dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Perkembagan karya sastra selalu berdam-

pingan degan lembaga sosial tertentu 

dalam masyarakat karena sastra tidak dapat 

dilepaskan degan keadaan yang ada 

dimasyarakat. Sastra menampilkan 

gambaran kehidupan itu sendiri adalah 

suatu kenyataan sosial yang mencang-kup 

hubugan antara manusia, antara peristiwa 

yang terjadi dalam batin sese-orang. 

Hakikatnya, karya sastra merupakan 

hasil yang sangat penting yang mem-

berikan wajah berbeda yang megandung 

unsur-unsur keindahan tersendiri pa-da 

kehidupan manusia dalam menciptakan 

kebudayaan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat semi (1914:54) “sastra 

merupakan bagian dari kebudayaaan.” Per-

kembangan masyarakat dan kebudayaan 

kita semakin lama semakin kom-pleks, 

demikian juga halnya dengan sastra. Karya 

sastra pada saat ini bukan lagi dipandang 

sebagai hal yang indah tetapi dapat sebagai 

obat kebatinan dan akan memimbulkan 

sikap yang lebih santun, halus dan beradab. 

Menurut Aminudin (2010:134) bila 

ditinjau dari bentuk maupun isinya, 

terdapat beberapa ragam bentuk puisi 

diantaranya puisi epik, puisi naratif, puisi 

lirik, puisi deramatik, puisi diktatif, puisi 

satirik, romance, elagi, ode, dan himne. 

Dari berbagai jenis macam puisi, yang 

lebih kompelks dan mudah dipahami 

adalah puisi lirik. “puisi lirik yakni puisi 

yang berisi luapan batin indifidual 

penyairnya degan segala macam endapan 

pegalaman, sikap, mau-pun suasana batin 

yang melingkupinya” 

(aminudin,2010:134). Puisi lirik pada 

karya sastra yang terpancar dari curahan 

sukma yang mendalam degan berba-gai 

perasaan, yang kemudian yang kemudian 

terjalin dalam rangkaian kata-kata yang 

terjadi cermin sukma pegarang. 

Musik adalah salah satu media 

ungkapan kesenian, musik merupakan 

kebudayaan masyarakat. Didalam musik 

terkandung norma-norma yang men-jadi 

bagian dari proses kulturasi budaya, baik 

dalam bentuk formal mau-pun informal. 

Musik lagu merupakan perilaku komplek 

dan univelsal yang didalamnya memuat 

sebuah ungkapan pikiran manusia, 

gagasan, ide-ide dari otak yang 

mengandung sebuah pesan dari otak yang 

signifikan. Sehingga muncul sebuah 

kebudayaan dan norma-normayang 

mencerminkan kebudayaan masyarakat. 

Hal ini menunjukan bahwa seni musik atau 
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seni suara dapat mewakili eks-peresi pada 

diri manusia itu sendiri.  

Musik lagu tidak hanya dipandang 

sarana rekreasi., menyuarakan pesan 

terhadap suatu hal degan gaya bahasa yang 

dimiliki pemusik tersebut. Hal itu sesuai 

pendapat. Ade 

(http://edukasi.kompasiaa.com/2012/06/28/

pembentukan-karakter-peserta-didik-

melalui-pendidikan-seni-musik/), bahwa 

seni dari seni musik lagu ada 3 yaitu dapat 

membantu perkembagan manusia, kedua 

membina perkembangan esteika manusia 

dalam hal barkarya seni, yang ketiga 

membantu manusia dalm kehidupan 

bermasyarakat. Melalui musik manusia 

mengekperesikan perasaan, harapan 

aspirasi, dan cita-cita yang 

mempersentasikan pandagan hidup dan 

pandagan zamannya. Oleh karena itu, 

melalui kesenian kita juga bisa menangkap 

ide-ide semangat yang mewarnai 

pergulatan zaman bersangkutan. 

Menyiptakan sebuah karya sastra, 

penyair atau sasterawan sebenarnya tidak 

bisa lepas dari keadaan sosial yang ada 

pada saat dia menciptakan karya nya. 

Dengan demikian, sebuah karya sastra 

amat dipegaruhi oleh keadaan sosial baik 

baik masarakat setempat maupun keadaan 

sosial pegarang itu sendiri yang berperan 

sebagai pencipta karya sastra itu. 

Begitu pula degan pegarang lagu 

atau yang disebut pencipta lagu. Dalam 

menciptakan lagu mereka tidak lepas dari 

kehidupan sosial yang dialaminya. Ide-ide 

yang keluar dari imajenasi dan 

kehidupannya dituangkan dalam ben-tuk 

bahasa dan ritme sehingga terciptalah lirik 

lagu degan alunan musik yang merdu. 

Lirik lagu dan musik disebut menjadi cirik 

khas seorng pencipta lagu. 

Salah satu pencipta lagu dan 

kelompok bend yang mengukapkan 

eksperesi dalam alunan musik yang khas 

yaitu god bless. God bless di indonesia 

men-jadi band yang berkarisma kuat dan 

menjadi sebuah fenomena tersendiri da-

lam perjalanan musik indonesia, karena 

god bless memiliki warna musik yang 

tidak dimiliki kelompok bend yang lain. 

Kritikan dalam brbagai bidang, kepe-

dulian, dan kesederhanaan menjadi ciri 

khas band ini. Penelitian ini mengacu pada 

pendekatan teori penelitian sastra. Karena, 

penelitian ini meneliti hasil karya yang 

berupa lagu. 

God Bless yang berangotakanAhmad 

Albar, (lead vocal), Jusuf „Ian‟ Antono 

(guitar, backig vocal), Donny Fattah 

Gagola (Bass, Backing Vocal), Abadi 

Saesman (Keyboard, Piano, Synthesizer, 

Backing Vocal), Fajar Satritama (Drum, 

Percussions) lima angota band God Bless 

asal Indonesia. Grup band Rock tertua di 
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Indonesia menerjemahkan realita sosial, 

politik, budaya, alam dan dunia pendidikan 

yang mereka alami, meyuarakan dan me-

wakili beberapa golongan dan lapisan 

masyarakat di indonesia, mulai dari kaum 

remaja, buruh, rakyat kecil, penjabat 

tinggi, dan sebagai orang-orang 

dipemerintahan. 

Hal ini terbukti dalam laguprahara 

timur tengah yang berisi penyidiran 

terhadap sengketa yang terjadi di timur 

tengah rakyat kecil jadi korban kera-kusan 

peguasa yang gila harta akibatnya 

membuat rakyat kecil menderita. Hal itu 

juga dilontarkan dalam lagunato (no 

actioan talk only) meceritakan tentang 

kriritikan pemerintah terhadap rakyat kecil 

menyindir oknum pemerintah yang hanya 

pintar berfikir tanpa bereksi apalagi kritik 

tanpa solusi omogan bulanan yang hanya 

meyalahkan oknum pemerintahan. 

God bless mengetengahkan  realitas  

sosial  dalam  masyarakat. Tujuh lagu 

tujuh musisi tersebut  merupakan  karya  

sastra  yang  tidak  hanya  cukup dinikmati 

saja, tetapi juga menarik untuk diteliti. 

Kemenarikan yang pertama, God Bless 

terutama  dari  aspek  struktur dan makna 

lirik lagu  puisi  terutama pada  aspek  

tema dan muatan kritik sosial politik yang 

ada dalam lirik lagu. 

Berdasarkan uraian tersebut, 

permasalahan yang akan dibahas adalah 

aspek struktural puisi yaitu struktural fisik 

dan struktural batin. Struktur fisik meliputi 

diksi, bahasa dan gaya bahasa, 

imajinasi,kata kongkret. Struktur batin 

meliputi tema perasaan (feeling) amanat, 

untuk aspek politik meliputi hak untuk 

memperoleh keadilan,hak kebebasan dan 

hak untuk hidup. Berdasarkan  latar  

belakang  di  atas, Pembahasan dalam lirik 

lagu god bless dibatasi beberapa lagu 

diantaranya 1). (32575) 2). (bla bla bla) 3). 

(raksasa) 4). (setan tertawa) 5). (prahara 

timur tengah) 6). (nato-no action talk only) 

Tujuan peneliti ini adalah untuk : (1) 

mengetahui bagaimana diskripsi aspek 

struktural yang puisi yang meliputi: 

struktur fisik diksi, bahasa, dan gaya 

bahasa, imaji, kata kongkret dan setruktur 

batin tema, nada,perasaan(feeling), amanat 

yang terkandung dalamgrup band God 

Blees; (2) mengetahui bagaimana deskripsi 

aspek politik telaah hak asasi manusia 

meliputi; hak untuk memperoleh keadilan, 

hak kebebasan, dan hak untuk hidup 

terkandung dalamdalamgrup band God 

Blees? 

  

II. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Alasan peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian, misalnya perilaku, 
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persepsi, pandangan, motivasi, tindakan 

sehari hari, secara holistik dan dengan 

metode deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa (naratif) pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Arifin, 2010:26). Data yang diperoleh 

adalah data deskriptif yang berupa catatan 

lapangan, dokumentasi, ujaran tertulis, dan 

lisan dari orang-orang serta berupa 

dokumen atau perilaku yang diamati. 

Selain itu, dalam pelaksanaannya 

penelitian ini lebih mendekati pada ciri-ciri 

dalam penelitian kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan psikologi.Selaras dengan 

pernyataan (Siswantoro, 2005:26), 

“Psikologi sebagai ilmu jiwa yang 

menekankan perhatian pada manusia, 

terutama pada perilaku manusia (human 

behavior).”Hal ini di-dasarkan pada objek 

penelitian yakni masalah 

psikologi.Menurut Aminuddin (1990:89) 

terdapat tiga pendekatan dalam psikologi 

sastra, yaitu pendekatan ekspresif, 

pendekatan yang mengkaji aspek 

psikologis penulis dalam proses kreatif 

yang terproyeksi lewat karya sastra 

ciptaannya; pendekatan tekstual, yaitu 

pendekatan yang mengkaji aspek 

psikologis sang tokoh dalam sebuah karya 

sastra. 

Pendekatan reseptif pragmatis, yaitu 

pendekatan yang mengkaji aspek 

psikologis pembaca yang terbentuk setelah 

melakukan dialog dengan karya sastra 

yang dinikmatinya serta proses rekreatif 

yang ditempuh dalam menghayati teks 

sastra. Pendekatan psikologi tekstual 

dipilih pada penelitian ini karena masalah 

yang dimaksudkan adalah sisi lesbi pada 

tokoh. Diharapkan pendekatan ini mampu 

mengungkap aspek kejiwaan dalam novel 

karya Herlinatiens. 

Tahap persiapan dalam penelitian ini 

melingkupi kegiatan-kegiatan: pemi-lihan 

judul, konsultasi judul, dan studi pustaka. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Siswantoro (2005:4) yakni,dalam tahap 

persiapan ada beberapa tahapan untuk 

menyusun rancangan penelitian: a) tahap 

memilih pendekatan, b) tahap memilih 

fiksi, c) tahap membaca kritis, d) tahap 

mendalami teori, e) tahap merumuskan 

judul,f) tahap mempersiapkan perangkat 

penelitian, dan g) tahap menyusun laporan. 

Tahapan yang paling penting adalah 

tahapan pelaksanaan.Kegiatan-kegiatan 

tahap ini melingkupi; pengumpulan data, 

analisis data, dan menyim-pulan hasil 

analisis data.Pengumpulan data dilakukan 

dengan mengumpulkan data-data sesuai 

dengan rumusan masalah yang meliputi 

aspek intrinsik dan aspek ekstrinsik 

Apabila data terkumpul, kegiatan 
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selanjutnya adalah pengolahan 

data.Pengolahan data ini dilakukan dengan 

mengklasifikasikan jenis data yang terdiri 

dari aspek instrinsik (tokoh, perwatakan 

dan kofliks), Aspek ekstrinsik berupateori 

psikologi kepribadian dan teori psikologi 

humanistik.Setelah pengolahan data, 

kegiatan terakhir yaitu pelaksanaan 

pendeskripsian dan penyimpulan data. 

Tahapan penyelesaian adalah 

tahapan terakhir setelah penelitian 

dilaksanakan. Tahapan ini menyangkut 

proses penyusunan laporan, revisi laporan, 

penggandaan laporan dan penyerahan 

laporan. Penyusunan laporan ini dilakukan 

secara sistematis mulai dari bab 

pendahuluan sampai bab simpulan dan 

saran. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik simak. Mahsun (2005: 91) 

menjelaskan, “Teknik sadap ini dapat 

diikuti dengan teknik lanjutan yang be rupa 

teknik simak libat cakap, simak bebas libat 

cakap, catat, dan teknik rekam.” Kerena 

pada penelitian ini data ber-wujud data 

tertulis maka digunakan teknik simak 

catat.Selanjutnya, hasil dari pe-ngumpulan 

data dicatat dalam media kartu data untuk 

mempermudah pengkla-sifikasian data. 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kajian data 

secara induktif . Hal tersebut mengacu 

pada pendapat Djajasudarma (2006: 14) 

yang menyatakan, “Penggunaan yang 

bersistem di dalam penelitian metode 

kajian data secara induktif merupakan cara 

kerja yang bersistem di dalam penelitian 

bahasa yang bertolak dari data ke teori 

yang dikumpulkan (secara deskriptif) 

berdasarkan teori psikologi.” Metode 

kajian secara induktif memberikan 

pemilahan dan pengkla-sifikasian data 

berdasarkan pendekatan yang dianut oleh 

peneliti yang bersangkutan.Teknik analisis 

data deskripitif digunakan untuk 

mendeskripsikan aspek intrinsik pada lirik 

lagu God Bless. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian  

Analisis struktural merupakan 

prioritas pertama sebelum analisis yang 

lain, tanpa itu kebulatan makna intrinsik 

yang hanya dapat digali dari karya itu 

sendiri, tidak terungkap. Maka unsur-unsur 

karya sastra hanya dapat dipahami dan 

dinilai sepenuhnya atas dasar pemahaman 

tempat dan fungsi unsur itu dlam 

keseluruhan karya sastra. Pada penelitian 

ini analisis structural meliputi struktur fisik 

dan struktur batin, selain itu kajian dari 

aspek politik. 

Struktur fisik merupakan bangun 

struktur lirik lagu yang dapat diuraikan 

dengan bahasa yang khas, terdiri dari 

kesatuan unsur-unsur yang utuh dan unsur 
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tersebut dapat ditangkap melalui kepekaan 

batin pikiran pembaca. Struktur fisik yang 

dikaji oleh peneliti meliputi: diksi, bahada 

dan gaya bahasa, imaji dan kata konkret. 

Pemilihan kata untuk mengungkap-

kan suatu gagasan disebut diksi. Diksi 

yang baik tentu berhubungan dengan 

pemilihan kata yang tepat, padat dan karya 

akan nuansa makna suasana sehingga 

mampu mengimbangkan dan mengajukan 

daya imajinasi pembaca (Aminuddin, 

2010:143). 

Penyair hendak mencurahkan 

perasaan dan pikirannya dengan setepat-

tepatnya seperti yang dialami batinnya. 

Selain itu, ia juga ingin 

mengekspresikannya dengan ekspresi yang 

dapat menjilmakan pengalaman jiwanya 

tersebut, untuk itu haruslah dip[ilih kata 

setepatnya (Pradopo, 2010:54). 

Pembahasan diksi atau pilihan kata, tidak 

lepas dari pembicaraan (a) denotasi dan (b) 

ko-notasi. Lirik lagu group band God Bless 

menggunakan kata denotasi dan konotasi 

secermat mungkin untuk mengekspresikan 

pengalaman jiwanya. 

Di dalam kamus denotasi yaitu suatu 

pengertian yang menunjuk beda atau hal 

yang diberi nama dengan kat itu, 

disebutkan , atau diceritakan.  Bahasa 

denotative adalah bahsa yang menunjuk 

pada korespodensi satu lawan satu antara 

tanda (kata itu) dengan (halk) yang 

ditunjuk. Jadi satu kata itu menunjuk satu 

hal saja (Pradopo, 200:58-59). Pada lirik 

lagu harus mengerti apa yang ditunjuk oleh 

tiap tiap kat yang dipergunakan dalam lirik 

lagu tersebut. 

Makna denotasi pada data Pahlawan 

berkata dengan airmata, Perjuanganku 

terbuang percuma, Keserakahan  kini 

merajalela terlihat pada kutipan /pahlawan 

berkata dengan air mata, perjuanganku 

terbuang percuma, keserakahan kini mera-

jalela/. Kata yang bergaris bawah memiliki 

arti sebenarnya kata air mata memilki arti 

yaitu air mata yang keluar dari mata. Hal 

ini menggambarkan tentang ketika 

manusia menangis dan mengeluarkn air 

mata. 

Selanjutnya, data nomor 002 terdapat 

pada kutipan lagu /anak dijual sangat 

murahnya, harga diri dibuang asalkan 

harta, setan tertawa bergembira/. Harga 

diri  mempunyai arti yaitu kehormatan 

yang dimilki oleh seorang manusia. 

Sedang-kan pada kata bergembira 

menunjukan keadaan seseorang yanga 

sedang berbahagia. 

Dapat disimpulkan bahwa 

perjuangan seorang pahlawan berjuang 

dengan segala kerja keras dan 

pengorbanan. Namun dirusak dengan 

orang orang yang mementing-kan diri 

sendiri. Harga diri bukan hal yang penting 

lagi dengan adanya harta. Orang orang 
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jahat tertawa dan setan setan tertawa 

melihat peristiwa ini. 

Tema yang terdapat dalam lirik lagu 

group band God Bless, yaitu tema 

kedaulatan rakyat. God Bless begitu berani 

untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat 

dan menentang sikap kesewenang-wenang 

pihak yang berkuasa. Dalam lagu yang 

bertema kedaulatan rakyat, yang kuat 

adalah protes terhadap kesewenang-

wenangan pemerintah atau pihak yang 

berkuasa yang tidak peduli dengan jeritan 

rakyat dan kritik terhadap sikap otoriter 

penguasa. Hal ini meliputi kesengsaraan 

rakyat, kekuasaan dan korupsi, dan hukum 

melemah. 

 

B. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kumpulan lirik lagu God Bless 

memiliki cirri khas dan nilai keindahan 

yang tinggi. Sehingga dapat dijadikan 

bahan untuk didengarkan bagi masyarakat 

umum. Saran-saran penelitian ini ditujukan 

untuk para penikmat sastra, pelajar, dan 

masyarakat umum.  

Saran bagi penikmat sastra dan 

musik sesuai dengan maksud yang 

terkandung dalam kumpulan lagu God 

Bless seharusnya dapat lebih kritis dan 

aktif dalam menghadapi setiap persoalan 

yang terjadi. Dapat lebih kreatif dalam 

mengungkapkan gagasan dan menuang-

kan dalam bentuk karya sastra. Penikmat 

musik seharusnya dapat lebih kreatif dan 

terbuka dalam memaknai setiap kata dalam 

lirik lagu, karena makna nila memiliki 

banyak tafsir yang berbeda untuk setiap 

pendengar. 

Pelajar dapat mengambil nilai positif 

dari lagu God Bless yang terdapat banyak 

pelajaran moral dan nilai kreatifitas yang 

tinggi. Pelajar dapat meniru gaya God 

Bless dalam menciptakan karya sastranya, 

sehingga pelajar dapat berpikir kritis dan 

kreatif dalam proses pembelajarannya.   

Bagi masyarakat umum lagu ini 

dapat mengikuti gaya pemikiran pencipta 

dalam menanggapi setiap permasalahan 

yang ada, kususnya masalah sosial dan 

pemerintah. Masyarakat dapat berpikir dan 

bertindak dengan cara masing-masing. 

Misalnya berunjuk rasa atau menuangkan 

dalam bentuk karya sastra seperti puisi 
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