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ABSTRAK 

 Penelitian ini berfokus pada analisis wacana relasi kelas pada lirik lagu 

"Ilmu Politik", "Lara Di Mana Mana", dan "Ada Ada Saja" dari band Efek 

Rumah Kaca. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi lebih 

dalam bagaimana relasi antar kelas sosial diwacanakan ke dalam teks lirik lagu. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana sosial, yang menganalisis 

wacana dengan memakai satu/lebih metode analisis wacana (sintaksis ataupun 

paradigmatis), menggunakan perspektif teori tertentu, dan menerapkan paradigma 

penelitian tertentu. Analisis penelitian ini hanya sampai pada level naskah. Dari 

hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa dalam ketiga lagu 

ini terdapat wacana terkait relasi antar kelas sosial. Melalui ketiga lagu yang 

bertema politik, Efek Rumah Kaca merespon peristiwa politik dengan sudut 

pandang kontra terhadap kelas penguasa. Efek Rumah Kaca menunjukkan 

pertentangan hubungan antara kelas penguasa dan yang dikuasai melalui lirik 

lagu. Peneliti menemukan bahwa relasi kelas yang ada di dalam lirik lagu 

menunjukkan adanya praktik hegemoni. Kelas yang berkuasa menjalankan fungsi 

hegemoni sekaligus dominasi secara bersamaan dalam menjaga kelangsungan 

kekuasaan atau dominasinya atas yang kelas yang dikuasai (terdapat pada lirik 

lagu "Lara Di Mana Mana"). Di sisi lain, praktik hegemoni dijalankan oleh 

kelompok yang dikuasai untuk melakukan perlawanan terhadap otoritas 

kekuasaan dengan menjalankan praktik counter-hegemony terhadap kekuasaan, 

sekaligus menjadi kekuataan hegemonik di tingkat kelompok-kelompok yang 

dikuasai. 
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PENDAHULUAN 

 Penelitian ini merupakan analisis wacana relasi kelas dalam lirik lagu 

"Ilmu Politik", "Lara Di Mana Mana", dan "Ada Ada Saja" dari Efek Rumah 

Kaca dengan menggunakan metode analisis wacana sosial. Penelitian ini menjadi 

penting karena akan membahas bagaimana lirik lagu dikonstruksi, serta konteks 

apa yang terlibat dalam menciptakan teks tersebut. Seperti yang telah kita 

mengerti bahwa penciptaan lagu tidak hanya untuk tujuan menghibur tetapi juga 

bisa sebagai media untuk membawa pesan ideologis tertentu sebagai pemikiran 

filosofis, kritik terhadap pemerintah, dan kritik terhadap fenomena sosial tertentu.  



 Pada lagu, musik terkait pada bahasa. Artinya terkait pada bahasa karena 

isi, bentuk dan makna tercipta oleh hubungan bunyi dan kata-kata (Sumartono, 

2004). Lagu bukan hanya sekedar sarana hiburan, akan tetapi di dalam lirik-

liriknya terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Lagu sebagai 

media yang universal dan efektif, dapat menuangkan gagasan, pesan dan ekspresi 

pencipta kepada pendengarnya melalui lirik, komposisi musik, pemilihan 

instrumen musik dan bagaimana cara lagu itu dibawakannya.  

 Menurut Semi (1984: 95), lirik adalah puisi yang sangat pendek yang 

mengapresiasikan emosi. Selanjutnya, Sylado (1983: 32)  menyatakan lagu bisa 

juga merupakan aransemen musik yang bisa ditambah lirik (teks) yang lirik 

tersebut mengungkapkan perasaan dan pikiran penciptanya dengan cara-cara 

tertentu yang berlaku umum.  

 Lirik lagu merupakan ekspresi tentang sesuatu hal yang dilihat atau 

didengar seseorang atau yang dialaminya. Dengan melakukan permainan kata 

serta bahasa untuk menciptakan daya tarik dam kekhasan terhadap lirik lagu yang 

dilakukan oleh seorang pencipta lagu. Seperti permainan vokal, gaya bahasa dan 

penyimpangan makna kata merupakan permainan bahasa dalam menciptakan lirik 

lagu. Selain itu juga notasi musik dan melodi yang disesuaikan dengan lirik 

digunakan untuk memperkuat lirik, sehingga pendengar semakin terbawa dengan 

apa yang dipikirkan pengarangnya. Jadi, antara lagu dengan lirik berkaitan dengan 

bidang bahasa. 

 Menurut Mubarok (2013), bahasa dalam sebuah lirik lagu tidaklah dapat 

dianggap sepele, terdapat makna tersembunyi dari setiap struktur lirik lagu yang 

digunakan. Karena dapat membentuk kognisi seseorang dan dapat menciptakan 

opini seseorang terhadap sesuatu atau seorang tokoh. Itulah kenapa pemilihan kata 

dan struktur lirik lagu menjadi suatu hal yang penting dan menarik untuk di teliti. 

Peneliti melihat lirik lagu sebagai teks yang nantinya akan dianalisis sebagai 

media discourse.  

 Jika kita mencari beberapa penelitian mengenai wacana kelas sosial, kritik 

sosial, dan politik dalam lirik lagu di Indonesia, maka nama-nama yang muncul 

sebagai objek penelitian yang banyak dijumpai yaitu musisi Iwan Fals dan Slank. 



Sedangkan untuk band Efek Rumah Kaca sendiri masih sedikit sekali karena band 

ini memang bukan band industri mainstream melainkan besar di jalur 

independent. Karena alasan itulah peneliti tidak bisa mengabaikan referensi 

penelitian sejenis yang sudah ada. 

 Di dunia musik Indonesia, kritik sosial dan politik dalam lagu pada dekade 

80-an menginggatkan kita akan nama besar Iwan Fals. Sebagai seorang musisi, 

Iwan Fals identik dan lebih dikenal sebagai musisi 'solo' yang kritis terhadap 

rezim kekuasaan saat itu.  

 Wacana mengenai kelas sosial dan politik dalam lagu semakin banyak 

diangkat ke permukaan oleh musisi semenjak bergantinya pemerintahan orde 

baru. Dengan bergulirnya reformasi, mampu membuka kran demokrasi di negara 

ini. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat yang merupakan inti dari wacana 

demokrasi diekspresikan dalam beragam bentuk, di antaranya kebebasan 

informasi. Masyarakat Indonesia semakin kaya dengan wacana tentunya dengan 

dukungan informasi yang mudah sekali diperoleh. Wacana sosial politik negeri ini 

bukan lagi milik segelintir orang. Semakin banyak masyarakat yang „melek‟ isu-

isu sosial politik. Kesemuanya tidak lepas dari dukungan media massa, baik 

konvensional maupun new media.  

 Pengertian kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke 

dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarchis), yang mana terjadinya 

pembedaan kelas dalam masyarakat tersebut didasarkan pada faktor ekonomi, 

pendidikan, pekerjaan dan keterkaitan status (jabatan) seorang anggota keluarga 

dengan status anggota keluarga yang lain, bilamana jabatan kepala keluarga naik, 

maka status anggota keluarga yang lain ikut naik pula. Adapun perwujudannya 

adalah lapisan-lapisan atau kelas-kelas atas, menengah, ataupun kelas-kelas yang 

bawah. 

 Berdasarkan pemaparan diatas, penghasilan, pekerjaan dan pendidikan 

merupakan tiga indikator yang cukup jelas yang membuat seseorang dapat 

digolongkan kedalam suatu kelas sosial. Ketiga indikator ini juga biasa 

dimanfaatkan oleh para ilmuwan dalam mengklasifikasikan kelas sosial, dan 



ketiga indikator ini juga dinyatakan lebih objektif jika digunakan untuk tujuan 

penelitian (Horton, 2007). 

 Fenomena sosial dalam masyarakat seringkali dikaitkan dengan polarisasi 

kelas yaitu satu kelas sentiasa berada di posisi bertentangan dengan kelas-kelas 

yang lain dan mengalami perpecahan, lantas kemudiannya akan membentuk dua 

blok yang saling bertarung (McLellan, 1977). Karena itu, Marx menyifatkan 

sejarah manusia adalah sejarah pertentangan antara kelas yang menindas dan kelas 

tertindas. Kadang-kadang pertentangan tersebut dapat dilihat secara tersembunyi, 

tetapi ada kalanya berlaku secara terbuka. Lirik lagu merupakan salah satu media 

yang bisa digunakan untuk menunjukkan perlawanan atas ketimpangan kelas yang 

terjadi di masyarakat. 

 Dalam sebuah artikel online Kompas yang di tulis oleh Thalia (2015), 

berjudul "Vokalis Beberkan Isi Album Ketiga Efek Rumah Kaca", Cholil 

(vokalis) membeberkan dalam album yang akan berisi enam lagu itu, ERK masih 

mengangkat potret kehidupan. Pada tahun 2009 Efek Rumah Kaca sempat 

dipercaya oleh surat kabar Kompas untuk mengisi rubrik seputar pemilu yang ada 

khusus pada hari Sabtu.  

 Dalam sebuah artikel juga, Suwarna (2008) menuliskan bahwa ERK 

merupakan band dengan pernyataan politik, berdasarkan data data diatas maka 

semakin menegaskan latar belakang ideologi band ini. Menurut Muarif (2014), 

dalam lagu-lagu Efek Rumah Kaca ditemukan adanya bentuk perlawanan 

alternatif dari skema indie sebagai kelompok non-mainstream atau underground 

yang menjadi kontrakultur terhadap industri musik arus utama. Term underground 

dan indie digunakan untuk menggambarkan alternatif metode produksi, distribusi, 

promosi, dan orientasi.  

 Alasan peneliti memilih lagu dari band Efek Rumah Kaca adalah karena 1) 

merupakan musisi yang kritis terhadap realitas sosial. 2) karyanya memiliki track 

record prestasi penghargaan dan lagu yang menjadi objek penelitian ini masuk 

nominasi AMI award 2016 "karya produksi alternatif terbaik". 3) besar dijalur 

independent dan berwawasan politik.  



 Penelitian ini memfokuskan pada relasi kelas sosial yang diwacanakan 

pada lirik lagu "Ilmu Politik", "Lara Di Mana Mana", "Ada Ada Saja" dari band 

Efek Rumah Kaca. Fokus yang diteliti yaitu teks yang ada dalam ketiga lirik lagu 

tersebut. Penelitian ini menjadi menarik karena ketiga objek lagu itu merupakan 

satu kesatuan track yang memiliki jalan cerita. Dalam lirik liriknya terdapat 

hubungan antar teks (intertextuality) yang membahas kritik sosial dan politik 

melalui kacamata kelas sosial tertentu. Ketiga lagu-lagu pendek itu bersatu padu 

menguatkan satu sama lain, beriringan membentuk tema tertentu, atau saling 

bertolak belakang demi menujukkan hitam putih sebuah fenomena. Diproduksi 

berdasarkan realitas sosial yang "riil" terjadi di masyarakat.  

 Sebagai sebuah teks yang sarat makna, lirik lagu "Ilmu Politik", "Lara Di 

Mana Mana", dan "Ada Ada Saja" dipilih sebagai objek dalam penelitian ini. 

Dimana lirik lagu merupakan bagaian dari produk teks. Menurut Mckee (2001), 

teks adalah semua yang tertulis, gambar, film, video, foto, lirik lagu, dan lain-lain 

yang menghasilkan makna. Teks lagu, sebagai cerminan praktik wacana, sarat 

dengan kode-kode yang tidak nampak secara nyata yang terungkap melalui bahasa 

yang digunakan. Melalui lirik lagu, pengarang mengungkapkan berbagai macam 

tema-tema yang ada di masyarakat, dan dengan demikian lirik lagu menjadi 

bagian dari proses komunikasi sosial. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif 

eksploratif. Analisis wacana mampu menggali ideologi dan pengetahuan yang 

tersembunyi di balik suatu wacana. Lirik lagu adalah objek yang dapat dianalisis 

dengan menggunakan pendekatan wacana. Dalam penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui wacana relasi kelas dalam lirik lagu Efek Rumah Kaca yang berjudul 

"Ilmu Politik", "Lara Di Mana Mana", dan "Ada Ada Saja", dengan menggunakan 

metode analisis wacana sosial.  

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh 

Muarif Pebriansah Sumahar berjudul "Analisis Wacana Dominasi Major Label 

Pada Industri Musik Indonesia Dari Band Efek Rumah Kaca". Yang membedakan 

adalah wacana yang dicari serta objek penelitiannya meskipun menggunakan grup 

band yang sama.  



PEMBAHASAN 

 Pada pembongkaran wacana dalam lirik lagu, peneliti menggunakan 

metode analisis wacana sosial. Peneliti akan membagi bahasan dalam 3 sub bab 

utama. Yang pertama secara sintagmatis yaitu,  membaca/menafsirkan makna 

instrinsik dan ekstrinstik kalimat demi kalimat sebuah naskah dengan 

memperhatikan hubungan antar bagian dalam kalimat, paragraf, bait, frase, baik 

yang bersifat menghubungkan (conjuntion), berlawanan (oppositional) dan 

seterusnya. Analisisnya bersifat in situ dalam sebuah naskah. Tujuannya adalah 

menangkap ide besar yang dikandung naskah tersebut. Yang kedua secara 

paradigmatik, yaitu dengan cara menemukan bukti-bukti dalam naskah atau 

menunjukkan bagian-bagian dari naskah sebagai temuan data untuk menjawab 

permasalahan penelitian. Untuk itu, peneliti mencari tanda (signs) yang relevan 

dengan pertanyaan penelitian. Yang terakhir yaitu mengkaitkannya dengan teori 

wacana dan teori substantif yang dianggap relevan dengan permasalahan 

penelitian dan tujuan penelitian. 

 Pada bagian awal peneliti akan menguraikan isi dan analisis naskah secara 

deskriptif atas teks lirik lagu. Analisis teks bertujuan untuk mengungkap makna 

dengan menganalis bahasa secara kritis. Teks dianalisis secara linguistik dengan 

melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat. Juga akan dilihat dari koherensi dan 

kohesivitas, yaitu bagaimana antar kata atau kalimat tersebut digabung sehingga 

membentuk pengertian (Eriyanto, 2001). Analisis kali ini akan peneliti pusatkan 

pada dimensi teks sebuah lagu dengan melihat ciri-ciri linguistik teks tersebut. 

 Dalam lagu "Ilmu Politik", Efek Rumah Kaca menampar masyarakat 

Indonesia yang cenderung bersikap antipati terhadap dunia politik, membiarkan 

bandit menjadi panglima, mengangkat sampah menjadi pemuka dan badut 

menjadi kepala lantaran kita selalu merasa terlalu necis dan klinis untuk bergelut 

dengan dunia politik. Namun, sisa-sisa optimisme dan semangat keberlawanan 

masih mereka teriakan dengan menebar mantra bahwa si Aku siap menjadi 

pengganjal atas kondisi nyaman yang dinikmati para bandit, sampah dan badut 

tersebut. 



 Lagu Lara Di Mana Mana bercerita tentang kematian seseorang secara 

ekonomi, sosial, dan politik akibat ketidakberdayaan kekuasaan karena perbedaan 

kelas sosial, lalu Efek Rumah Kaca mengingatkan pendengar dengan pesan 

"sampai kapan kau biarkan/ikhlaskan/relakan mereka?". 

 Pada lagu "Ada Ada Saja", Efek Rumah Kaca mengakhiri lagu dengan 

narasi tentang apa yang terjadi pada dunia politik Indonesia. Jika kita amati lirik 

di atas sebagian besar merupakan kasus-kasus politik yang pernah ada dalam 

media nasional dan hangat dibicarakan. Lagu ini sebagai pengingat bahwa ada-ada 

saja kelakuan tokoh politik kita. Politik memang bisa menjadikan perubahan ke 

arah yang lebih baik jika dijalankan oleh orang-orang yang berkompeten atau 

peduli terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Namun politik juga bisa menjadi 

senjata yang tajam untuk membunuh orang-orang yang harusnya dilindungi, 

diberikan hak atas kemanusiaanya. Dengan narasi tentang kacau balau kondisi 

sosial politik Indonesia, tentu pantas apabila Efek Rumah Kaca merangkum ketiga 

lagu tersebut dalam warna "Merah". Sebab merah bisa jadi berdekatan dengan 

kemarahan atau justru membakar semangat menuju perbaikan. 

 Tahap selanjutnya dari bahasan penelitian ini adalah analisis wacana 

paradigmatis, yang menganalisis wacana dengan memperhatikan tanda-tanda 

(signs) tertentu dalam sebuah wacana untuk menemukan makna keseluruhan. 

Dalam konteks penelitian ini, tanda yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan 

kelas sosial tertentu. Juga memusatkan pada bagaimana pembuat teks bergantung 

pada wacana yang ada untuk menciptakan suatu teks dan bagaimana penerima 

teks menerapkan wacana dalam mengonsumsi dan menginterpretasikan teks.  

 Pembahasan berikutnya akan fokus mengenai praktik diskursus yang 

membentuk wacana relasi antar kelas sosial ditunjukkan dalam ketiga lirik lagu. 

Karena teks lirik lagu bertemakan politik, maka peneliti menggunakan konsep 

yang berhubungan antara kelas dan politik. Konsep dari kelas telah melalui 

perjalanan yang panjang dalam analisis politik kontemporer. Sejak akhir tahun 

1960an sampai awal 1980an, dengan kebangkitan dari tradisi Marxist dalam ilmu 

sosial, kelas menjadi perhatian lebih oleh banyak analis negara dan politik. 

Banyak diskusi membahas mengenai hal-hal seperti "karakter kelas" aparatur 



negara dan pentingnya manipulasi instrumental institusi negara oleh aktor politik 

berbasis kelas sosial yang kuat (Wright, 1994).  

 Pada bagian lagu pertama berjudul "Ilmu Politik", Efek Rumah Kaca 

menunjukkan kemarahannya terhadap dunia politik beserta aktornya. Mereka 

menempatkan dirinya pada posisi kelas kedua seperti masyarakat biasa 

kebanyakan. Hal ini terbukti dengan penggunaan kata ganti orang pertama "kita" 

dalam penggalan liriknya. Kata "kita" berarti jamak merujuk kepada pendengar 

dan Efek Rumah Kaca sendiri. Elite politik digambarkan dengan kata "bandit, 

sampah, badut, dan cendekia". Mereka (elite politik) di arak, di angkat, di dorong 

dan di dukung oleh kita (masyarakat). Politik pun juga digambarkan terlalu "amis, 

najis, kaotis dan iblis".  

 Dalam konteks politik, Harold Laswell (dalam Soemardi, 1991) 

menyebutkan elite sebagai suatu kelas yang terdiri dari mereka yang berhasil 

mencapai kedudukan dominasi dalam masyarakat. Berdasarkan pembahasan dari 

konsep elite di atas, peneliti menelaah bahwa dalam konteks kajian ini tokoh elite 

yang menjadi sasaran kritik Efek Rumah Kaca masuk dalam golongan kelas 

pertama/penguasa.  

 Seperti apa yang disampaikan Gaetano Mosca (1939) sebelumnya, para 

elite yang menjadi objek kritik sama-sama mampu menciptakan nilai, 

menjalankan fungsi politik, memiliki kekuatan untuk memonopoli kekuasaan, 

serta berpengaruh besar dalam kebijaksanaan nasional. Dalam hal ini, elite politik 

yang dimaksud adalah para pemegang kekuasaan yang memiliki formasi sosial 

dimana pemimpin-pemimpin dihasilkan cenderung memiliki kesamaan secara 

tipikal kepemimpinan. Selain itu, mereka juga berkewajiban memberikan serta 

menerima pertanggungjawaban dalam suatu periode tertentu. Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) adalah salah satu contoh elite kelas penguasa yang dimaksud di 

dalam lirik lagu pada konteks Indonesia.  

 Ditengah pemikiran negatif dan kritiknya terhadap kelas penguasa, Efek 

Rumah Kaca menyisipkan perlawanan pada akhir lagu "Ilmu Politik". Dengan 

penggalan lirik "aku akan menjadi karang di lautan mereka" dan "aku akan 

menjadi kanker dalam tubuh mereka". Bentuk perlawanan terhadap elite politik 



merupakan hasil representasi dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap elite 

politik dalam menjalankan sistem birokrasi pemerintahan.  

 Berbeda dengan lagu pertama yang melihat kelas penguasa melalui 

perspektif negatif. Pada lagu kedua berjudul "Lara Di Mana Mana", Efek Rumah 

Kaca menampilkan penderitaan rakyat kelas yang dikuasi sebagai korban buah 

intrik politik. Masyarakat marginal disana digambarkan sebagai manusia yang 

lemah dan tidak berdaya. Hal ini terbukti dalam penggalan liriknya yang 

digambarkan bahwa dia tak berperan, ditelantarkan harapan, kesakitan, 

dihancurkan, dilumpuhkan alam pikiran dan sekujur badan, kekeringan, dan 

dihisap jiwa raganya serta seluruh hidupnya, hingga akhirnya terdapat bait yang 

berbunyi "marah di mana mana" dan "lara di mana mana".  

 Ketidakberdayaan kaum marginal yang telah terasingkan oleh kebudayaan 

dan kehidupan kota yang modern membuat mereka menerima nasib seperti yang 

dialaminya sekarang, sehingga cita-cita hanyalah sebuah impian yang tak akan 

terwujud selamanya. Di dalam lirik terdapat kalimat, "terhampar masa depan, 

temaram, lara di mana mana". 

 Lewat lagu Lara Di Mana Mana, Efek Rumah Kaca mengingatkan sesama 

masyarakat mayoritas yang tidak mempunyai kuasa penuh atas politik untuk 

saling peduli. Dengan bait-bait yang berbunyi kalimat tanya "sampai kapan kau 

biarkan" "sampai kapan kau ikhlaskan" "sampai kapan kau relakan". Hal hal 

mengenai ketidakberdayaan yang digambarkan melalui lirik di atas adalah salah 

satu dari contoh karakteristik rulling class society yang termasuk The Guilty 

Society. Kondisi dimana kelas penguasa menekankan rasa bersalah kepada 

masyarakat. 

 Di lagu ketiga berjudul "Ada Ada Saja", Efek Rumah Kaca tidak secara 

jelas menggambarkan perspektif kelas yang mana. Ia cenderung netral dengan 

hanya menunjukkan kategori karakter masyarakat dalam menyikapi politik. 

Karakter yang muncul yaitu moralis, sang martir, dan fatalis. 

 Melalui ketiga lagu yang bertema politik, Efek Rumah Kaca merespon 

peristiwa politik dengan sudut pandang kontra terhadap kelas penguasa. Efek 

Rumah Kaca menunjukkan hubungan kelas penguasa dan yang dikuasai melalui 



lirik lagu. Antara elite dan masyarakat biasa sebagai korban buah intrik politik. 

Berdasarkan analisis praktik wacana ketiga teks lagu, Efek Rumah Kaca memang 

menunjukkan relasi pertentangan kelas. Di dalam lirik lagu-lagu itu, terlihat 

adanya dua kelas sosial yang ditempatkan secara berseberangan.  

 Relasi khusus antara kelas penguasa dan massanya adalah sebuah 

hubungan drama yang kekal antara master dan pelayan, pemimpin dan pengikut, 

orang kaya dan miskin, yang mengeksploitasi dan yang di eksploitasi. Hal 

tersebut, dianggap sesuatu yang sangat rasional. Harus dipahami bahwa kelas 

penguasa sama seperti api. Api mulai mereda jika tidak ada yang tersisa untuk 

dikonsumsi. Relasi kelas yang ada di dalam lirik lagu juga menunjukkan adanya 

praktik hegemoni. Hegemoni memiliki keterkaitan hubungan erat dengan konsep 

kekuasaan dan ideologi, di mana ketiganya bekerja secara simultan, meskipun 

dapat juga dilihat secara terpisah.  

 Konsep hegemoni mulai dikenal secara luas dalam kajian-kajian di Eropa 

dan Amerika Utara semenjak John M. Cammet (1967) menerbitkan bukunya yang 

berjudul Antonio Gramsci and the Origins of Italian Communism. Cammet 

memulai penelitiannya di tahun 1950an, saat nama Antonio Gramsci belum 

dikenal terlalu luas, meskipun Gramsci merupakan salah satu tokoh penting dalam 

gerakan politik dalam aliran Marxisme. Semenjak penerbitan buku tersebut, nama 

Antonio Gramsci dan teori hegemoninya mulai dikenal di berbagai debat dalam 

dunia akademis berbahasa Inggris (Hutagalung, 2004). Gramsci melihat hegemoni 

sebagai praktik dua arah dari dua hubungan yang bersifat subordinasi, yakni 

kekuasaan negara borjuis dan kelas buruh. 

 Seperti halnya Mosca yang menemukan konsep Rulling Class, Gramsci 

juga melihat kenyataan bahwa di dalam masyarakat selalu terdapat kelompok 

yang memerintah dan yang diperintah. Persoalan bagi yang memerintah adalah 

bagaimana menciptakan kepatuhan dan meniadakan perlawanan dari yang 

diperintah. Jalan yang ditempuh Gramsci untuk mewujudkan hal itu adalah 

penguasa mempergunakan cara lewat dominasi atau penindasan dalam bentuk 

kekuatan dan hegemoni yakni memegang kendali kepempimpinan intelektual dan 

moral yang diterima secara sukarela lewat kesadaran (Billah, 1996).    



 Konsep hegemoni yang dikemukakan Gramci, dapat dielaborasi melalui 

penjelasannya tentang sebuah basis dari supremasi kelas, yakni bahwa supremasi 

sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai dominasi dan sebagai 

kepemimpinan intelektual dan moral (Patria, 2003). Gramci juga menyebutkan 

bahwa hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui 

mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial 

lainnya. Terdapat berbagai cara yang digunakan, misalnya melalui institusi yang 

ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-

struktur kognitif dari masyarakat. Terbukti dalam lirik lagu "Ilmu Politik", kelas 

penguasa yang di kritik Efek Rumah Kaca sebelumnya telah diangkat oleh 

masyarakat sendiri (melalui pemilihan umum). Pada bagian lirik "dan kita arak 

mereka, dan kita dorong mereka, lalu dukung mereka", menjadi bukti bahwa 

praktik hegemoni di dapatkan melalui konsensus dan kendali kepemimpinan.  

 Dalam hal ini, Antonio Gramci merumuskan konsepnya yang merujuk 

pada pengertian tentang situasi sosial-politik, dalam terminologinya yang mana 

filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. 

Kemudian dominasi itu sendiri merupakan konsep dari realitas yang menyebar 

melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan. 

Pengaruh ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan  semua 

realitas sosial. Dengan demikian bahwa hegemoni selalu berhubungan dengan 

penyusunan kekuatan negara sebagai kelas ditaktor. Di samping itu, hegemoni 

juga merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas 

dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lain (Bellamy, 1987).   

 Kembali ke konteks penelitian ini, jika ketiga lagu di atas disambung dan 

dilihat secara utuh, akan membentuk jalan cerita dengan tiga perspektif yang 

berbeda namun tetap berhubungan. Lagu pertama berisi kritikan kepada kelas 

penguasa, lagu kedua menyuarakan suara kelas yang dikuasi, dan lagu ketiga 

berisi karakter kedua kelas yang ada-ada saja dalam menyikapi politik. Dalam 

praktiknya, kelas yang berkuasa menjalankan fungsi hegemoni sekaligus dominasi 

secara bersamaan dalam menjaga kelangsungan kekuasaan atau dominasinya atas 

yang kelas yang dikuasai (terdapat pada lirik lagu "Lara Di Mana Mana"). Di sisi 



lain, praktik hegemoni dijalankan oleh kelompok yang dikuasai untuk melakukan 

perlawanan terhadap otoritas kekuasaan, dengan menjalankan praktik counter-

hegemony terhadap kekuasaan, sekaligus menjadi kekuataan hegemonik di tingkat 

kelompok-kelompok yang dikuasai.  

 Dapat kita lihat bahwa Efek Rumah Kaca melakukan counter-hegemony 

dalam lagu "Ilmu Politik". Praktik kewacanaan di atas yang telah dibahas tidak 

hanya mereproduksi struktur kewacanaan yang telah ada tapi juga menantang 

struktur dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan apa yang terjadi 

di luar struktur itu (Fairclough, 1992). Peran Efek Rumah Kaca sebagai musisi 

independen yang berwawasan politik sedikit banyak akan mampu menyadarkan 

masyarakat awam melalui media alternatif. Menggunakan bahasa yang dipilihnya 

untuk membawa nilai ideologis dengan cara menunjukkan wacana relasi kelas 

penguasa dan kelas yang dikuasi dalam lirik lagu.   

 Analisis terakhir ini didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial di luar 

media mempengaruhi bagaimana wacana yang muncul. Penulis lirik lagu 

bukanlah kotak kosong yang steril, tetapi sangat di tentukan oleh faktor diluar 

dirinya. Memang tidak berhubungan langsung dengan produksi teks, tetapi ia 

menentukan bagaimana teks diproduksi dipahami. 

  Seperti halnya wartawan dalam institusi media, peneliti juga 

menggunakan istilah kontruksi realitas untuk menjelaskan konteks sosial di luar 

band Efek Rumah Kaca. Menurut Hamad (2004), konstruksi realitas adalah setiap 

upaya menceritakan (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, atau benda tak 

terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah usaha 

mengkonstruksi realitas. Karena sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa 

adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa 

adalah mengkonstruksi berbagai realitas yang akan disiarkan. Efek Rumah Kaca 

juga menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita 

atau wacana yang bermakna. Dengan demikian isi teks lirik lagu yang menjadi 

objek penelitian tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan (Constructed 

reality) dalam bentuk wacana yang bermakna.  



 Dalam proses konstruksi realitas, bahasa juga menjadi unsur utama. Ia 

merupakan instrument pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat 

konseptualisasi dan alat narasi. Melalui lirik lagu, keberadaan bahasa tidak lagi 

sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas melainkan bisa 

menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas-realitas lain yang 

akan muncul di benak khalayak. Oleh karena persoalan makna itulah, maka 

penggunaan bahasa berpengaruh terhadap konstruksi realitas, terlebih atas 

hasilnya (makna atau citra). Penggunaan bahasa tertentu dengan demikian 

berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. 

Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi 

realitas dan makna yang muncul darinya. Bahasan sub bab ini akan 

menggambarkan bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat 

memaknai dan menyebarkan ideologi yang dominan kepada masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan dari rumusan penelitian ini mengenai bagaimana relasi kelas 

sosial diwacanakan dalam lirik lagu "Ilmu Politik", "Lara Di Mana Mana", dan 

"Ada Ada Saja" dari band Efek Rumah Kaca, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam ketiga lagu ini memang memproduksi wacana terkait relasi antar kelas 

sosial. Melalui ketiga lagu yang bertema politik, Efek Rumah Kaca merespon 

peristiwa politik dengan sudut pandang kontra terhadap kelas penguasa. Efek 

Rumah Kaca menunjukkan hubungan antara kelas penguasa dan yang dikuasai 

melalui lirik lagu. Antara elite dan masyarakat biasa sebagai korban buah intrik 

politik.  

 Pada level analisis sintagmatis (teks) lirik lagu, peneliti menemukan 

bahwa band Efek Rumah Kaca berpihak kepada masyarakat. Hal ini terbukti 

dengan penggunaan kata ganti orang pertama "kita" dalam penggalan lirik "Ilmu 

Politik". Kata "kita" berarti jamak merujuk kepada pendengar dan Efek Rumah 

Kaca sendiri. Elite politik digambarkan dengan kata "bandit, sampah, badut, dan 

cendekia". Mereka (elite politik) di arak, di angkat, di dorong dan di dukung oleh 



kita (masyarakat). Politik pun juga digambarkan negatif, yaitu terlalu "amis, najis, 

kaotis dan iblis".  

 Elite politik yang dimaksud dalam kajian ini adalah elite yang berada 

dibawah kekuasaan tinggi negara, yaitu pemimpin daerah maupun pemimpin 

dibawah menteri yang berperan untuk mengimplementasikan program dan 

kebijakan yang dibuat oleh elite politik tingkat tinggi.  Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) adalah salah satu contoh elite kelas penguasa yang dimaksud di dalam lirik 

lagu. Bentuk perlawanan terhadap elite politik merupakan hasil representasi dari 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap elite politik dalam menjalankan sistem 

birokrasi pemerintahan.  

 Pada lagu "Lara Di Mana Mana", peneliti menemukan bahwa lagu ini 

bercerita tentang kematian seseorang secara ekonomi, sosial, dan politik akibat 

ketidakberdayaan kekuasaan karena perbedaan kelas sosial. Efek Rumah Kaca 

menampilkan penderitaan rakyat kelas yang dikuasi sebagai korban buah intrik 

politik. Masyarakat marginal disana digambarkan sebagai manusia yang lemah 

dan tidak berdaya. Hal ini terbukti dalam penggalan liriknya yang digambarkan 

bahwa dia tak berperan, ditelantarkan harapan, kesakitan, dihancurkan, 

dilumpuhkan alam pikiran dan sekujur badan, kekeringan, dan dihisap jiwa 

raganya serta seluruh hidupnya, hingga akhirnya terdapat bait yang berbunyi 

"marah di mana mana" dan "lara di mana mana".  

 Lewat lagu "Lara Di Mana Mana", Efek Rumah Kaca mengingatkan 

sesama masyarakat mayoritas yang tidak mempunyai kuasa penuh atas politik 

untuk saling peduli. Dengan bait-bait yang berbunyi kalimat tanya "sampai kapan 

kau biarkan" "sampai kapan kau ikhlaskan" "sampai kapan kau relakan". Unsur 

perlawanan yang terdapat di lagu ini, yaitu lirik “Kelembaman pada tekanan raih 

elan, kepalkan tangan” mengajak masyarakat untuk meraih "elan" atau semangat 

perjuangan atas hidup dan mengepalkan tangan melawan keadaan politik yang 

tengah terjadi. Penduduk yang bersatu dan berpengetahuan luas (dalam hal ini 

Efek Rumah Kaca sebagai pemicunya) secara signifikan akan melemahkan dan 

mengancam dominasi. 



 Sedangkan pada lagu "Ada Ada Saja", peneliti menemukan bahwa lagu ini 

sebagai pengingat bahwa ada-ada saja kelakuan atau karakter tokoh politik dan 

masyarakat dalam menyikapi politik. Efek Rumah Kaca tidak secara jelas 

menggambarkan perspektif kelas yang mana. Ia cenderung netral dengan hanya 

menunjukkan kategori karakter masyarakat dalam menyikapi politik. Karakter 

yang muncul yaitu moralis, sang martir, dan fatalis. 

 Berdasarkan analisis secara paradigmatik wacana ketiga teks lagu, Efek 

Rumah Kaca memang menunjukkan relasi pertentangan kelas. Di dalam lirik 

lagu-lagu itu, terlihat adanya dua kelas sosial yang ditempatkan secara 

berseberangan. Jika ketiga lagu disambung dan dilihat secara utuh, akan 

membentuk jalan cerita dengan tiga perspektif yang berbeda namun tetap 

berhubungan. Lagu pertama berisi kritikan kepada kelas penguasa, lagu kedua 

menyuarakan suara kelas yang dikuasi, dan lagu ketiga berisi karakter kedua kelas 

yang ada-ada saja dalam menyikapi politik.  

 Peneliti menemukan bahwa relasi kelas yang ada di dalam lirik lagu 

menunjukan adanya praktik hegemoni. Hegemoni memiliki keterkaitan hubungan 

erat dengan konsep kekuasaan dan ideologi, di mana ketiganya bekerja secara 

simultan, meskipun dapat juga dilihat secara terpisah. Dalam praktiknya, kelas 

yang berkuasa menjalankan fungsi hegemoni sekaligus dominasi secara 

bersamaan dalam menjaga kelangsungan kekuasaan atau dominasinya atas yang 

kelas yang dikuasai (terdapat pada lirik lagu "Lara Di Mana Mana").  

 Di sisi lain, praktik hegemoni dijalankan oleh kelompok yang dikuasai 

untuk melakukan perlawanan terhadap otoritas kekuasaan, dengan menjalankan 

praktik counter-hegemony terhadap kekuasaan, sekaligus menjadi kekuataan 

hegemonik di tingkat kelompok-kelompok yang dikuasai. Dapat kita lihat bahwa 

Efek Rumah Kaca melakukan counter-hegemony dalam lagu "Ilmu Politik". Peran 

Efek Rumah Kaca sebagai musisi independen yang berwawasan politik sedikit 

banyak akan mampu menyadarkan masyarakat awam melalui media alternatif. 

Menggunakan bahasa yang dipilihnya untuk membawa nilai ideologis dengan cara 

menunjukkan wacana relasi kelas penguasa dan kelas yang dikuasi dalam lirik 

lagu.   



 Dari penelusuran analisis konteks sosial, peneliti melihat band Efek 

Rumah Kaca menyusun realitas dari berbagai peristiwa politik yang terjadi hingga 

menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Dengan demikian isi teks lirik lagu 

yang menjadi objek penelitian tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan 

(Constructed reality) dalam bentuk wacana yang bermakna.  

 Di level situasional peneliti menemukan bahwa inspirasi Efek Rumah 

Kaca dalam membuat lagu bertema politik berasal dari seringnya media 

memberikan berita negatif tentang politik. Terbukti dari lirik lagu yang 

menggambarkan kasus-kasus politik di Indonesia. Dari uraian tersebut maka 

media telah menjadi sumber informasi yang dominan tidak saja bagi individu 

tetapi juga bagi masyarakat dalam memperoleh gambaran realitas mengenai suatu 

peristiwa. Jadi lagu yang dibuat berdasarkan referensi realitas politik memiliki 

kedekatan yang intim ditelinga pendengar. 

 Pada level institusional, peneliti juga menemukan bahwa band Efek 

Rumah Kaca telah menggunakan peluang counter hegemony melalui net label. 

Industri musik Net Label merupakan bentuk counter-hegemony terhadap dominasi 

logika industri musik mainstream yang terjadi di Indonesia terkait dengan 

perkembangan media baru. Gagasan counter-hegemony dapat diadaptasi sebagai 

bentuk perlawanan terhadap ketimpangan yang sudah menghegemoni seperti yang 

terjadi dalam sistem kapitalisme. Counter-hegemony dalam industri musik 

tentunya dapat dimungkinkan oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan 

intelektual (intelektual organik) dengan melakukan perubahan dan menyadarkan 

konsumen musik bahwa konsumen juga berdaya dalam mengkritisi logika industri 

yang hanya menguntungkan pihak-pihak dalam industri musik. 

 Kesimpulan terakhir yaitu pada level sosial yang melihat aspek makro 

seperti sistem politik dan ideologi  yang juga berpengaruh terhadap pembentukan 

wacana dalam lirik lagu. Peneliti menemukan bahwa ideologi masyarakat yang 

demokrasi berperan dalam membentuk teks yang demokratis pula. Misalnya 

sebuah teks lirik lagu yang merendahkan atau mengkritik posisi kelas 

penguasa/elite politik. Teks semacam itu merepresentasikan ideologi demokrasi 

dalam masyarakat.  



 Masyarakat bisa mengkritik pemerintah, perusahaan, dan kelas-kelas elite 

politik. Kebebasan dalam membuat lagu dapat dipandang sebagai gerakan 

demokrasi yang berhubungan dengan gerakan kelas. Demokrasi menurut 

pandangan Marxis merupakan fenomena historis yang jauh dari kemungkinan 

berkembang, dan agen pembangunan utamanya adalah gerakan kelas buruh. 

Melihat perjuangan politik kelas buruh sebagai suatu gerakan untuk memperluas 

demokrasi. Jadi bisa dipahami secara tidak langsung, band Efek Rumah Kaca 

melakukan gerakan demokrasi (demokratisasi) melalui media musik. Karyanya 

menyuarakan masyarakat kelas bawah sebagai korban politik. Posisi Efek Rumah 

Kaca tidak hanya sebagai kelompok musik indie, tetapi juga sebagai aktor 

masyarakat sipil yang melakukan perlawanan simbolik terhadap dominasi kelas 

dan negara melalui lirik lagu. 
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