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ABSTRAK 

 

Skripsi ini mengambil judul Perdamaian dalam lirik lagu Imagine karya 
John Lennon (analisa semiotika Ferdinan de Saussere), beberapa alasan yang 
mendasari dalam pemilihan judul tersebut ialah pertama, masih banyak peminat. 
Hal ini dibuktikan dari diputarnya lagu tersebut hingga hari ini terutama ketika ada 
konflik peperangan atau terosime. Kedua, adanya pesan tersembunyi yang ingin 
disampakan dalam lagu tersebut. 

Lagu Imagine merupakan lagu yang diciptakan oleh John Lennon dan Phil 
Spector yang terinspirasi dari buku Grapefruit karangan Yoko Ono (istri john 
lennon). Dalam video klip lagu “Imagine” memiliki tampilan serba putih dengan 
pakaian serba putih, piano berwarna putih, serta ruangan berwarna putih dan 
diperankan langsung oleh John Lennon dan Yoko Ono dengan lama durasi 3 menit 
53 detik. Namun di sisi lain dalam lagu ini menuai banyak kontrofersi dari 
khalayak masyarakat. Sehingga dalam skripsi ini berupaya mengulas inti atau 
maksud dari perdamaian yang ingin disampaikan oleh si pencipta lagu. 

 Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yang mengambil objek 
material dari lirik lagu Imagine karya John Lennon yang rilis pada tahun 1971. 
Adapun objek yang dituju ialah perdamaian dalam lirik lagu tersebut. Musik ini 
dikaji dengan menggunakan analisis semiotik Ferdinand de Saussure yang mana 
dalam kajiannya membagi dua hal antara penanda dan petanda. Adapun yang 
dianalisis adalah tanda-tanda dalam lirik lagu dan membaginya menjadi potongan-
potongan bait.  Sedangkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
bahwa nilai perdamaian yang ingin diungkapkan dalam lirik lagu Imagine bertujuan 
menghilangkan diskriminasi dalam agama, manusia, negara dan golongan, sehingga 
masyarakat dapat hidup dengan keadaan yang aman dan tentram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci: Perdamaian, Semiotik, Lirik, Lagu, Imagine   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Musik adalah bahasa universal yang dapat menyentuh semua golongan 

dalam semua kelas lapisan masyarakat, dikarenakan musik merupakan hasil dari 

sebuah budaya yang dari cipta manusia, serta memegang peran sangat banyak di 

berbagai bidang dan juga sarana pemenuhan kebutuhan manusia dalam hasrat 

berseni, berkreasi dan bersosialisasi oleh sebab itu musik memegang peranan 

yang sangat banyak dalam berbagai bidang. Jika dilihat dari sisi sosial, musik 

dapat disebut sebagai cermin tatanan sosial yang ada dalam masyarakat ketika 

musik tersebut diciptakan. Dan dari segi ekonomi, musik telah bergerak pesat 

menjadi suatu komoditas yang sangat menguntungkan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) musik berarti ilmu atau 

seni menyusun nada atau suara diutarakan, kombinasi dan hubungan temporal 

untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai keseimbangan dan 

kesatuan, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengundang 

irama, lagu dan keharmonisan (terutama dalam menghasilkan bunyi-bunyi).1 

Dalam jenisnya musik dibagi menjadi beberapa macam seperti musik tradisional, 

musik klasik dan musik populer. Musik tradisonal sering diartikan sebagai musik 

yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat secara turun-temurun. Lain halnya 

dengan musik popular yang sering diartikan sebagai musik modern karena 

                                                             
1Sultan Mohammad Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 1994), hlm. 921. 
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memiliki sifat yang mengikuti perkembangan zaman. Dalam ruang lingkupnya, 

musik popular memiliki beberapa genre seperti punk heavy metal, reggae, hip-

hop, rap, rock n roll, blus hingga grunge. Musik dapat disebut juga lagu tanpa 

syair, hanya terdiri dari rangkaiaan nada-nada, sehingga musik belum memiliki 

sebuah makna atau tujuan yang ingin dicapai oleh pencipta musik oleh karena itu 

pencipta musik atau lagu memasukan sebuah lirik dalam musik.  

Lirik lagu dapat didefinisikan sebagai sebuah puisi. Dikarenakan lirik lagu 

merupakan susunan kata-kata yang memiliki makna yang ingin disampaikan oleh 

pengarangnya kepada pendengarnya. Bagi Aristoteles puisi lebih falsafati dari 

pada sejarah dan lirik lagu dapat digolongkan sebagai karya sastra2. Menurutnya 

sebuah karya sastra merupakan bagian dari sebuah realitas tiruan empiris yang 

sebenarnya juga tiruan dari dunia ide. Sebagaimana lagu, terkadang membawa 

misi yang besar bagi masyarakat. Dikarenakan lagu selain memberi hiburan dan 

juga memberikan penyadaran sosial maupun kritik sosial3. Sehingga masyarakat 

dapat menyadari tentang realita yang sedang dialami.  

Dalam sebuah lagu terdapat tanda yang ingin disampaikan oleh pengarang 

lagu kepada pendengarnya. Yang dalam tanda tersebut memiliki makna sendiri 

sehingga dapat menimbulkan pesan untuk pendengarnya. Untuk membongkar 

tanda dan makna maka digunakanlah semiotika sebagai kajian dalam tanda. 

Dalam hal ini yang dimaksud tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang 

lain yang dapat berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan dan lain-lain. Jadi, 

yang dapat menjadi tanda sebenarnya bukan hanya bahasa saja, melainkan 
                                                             

2 Jan Hendrik Raper, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 68. 
3 M. Dwi Marianto dan Sunarto, Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer, 

(Yogyakarta; Tiara Wacana), hlm. 39. 
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berbagai hal yang melingkupi kehidupan ini. harus diakui bahwa bahasa adalah 

sistem tanda yang paling lengkap dan sempurna.4 Tanda-tanda itu dapat berupa 

gerakan anggota badan, gerakan mata, mulut, bentuk tulisan, warna, bendera, 

bentuk dan potongan rumah, pakaian, karya seni: sastra, lukis, patung, film, tari, 

musik dan lain-lain yang berada di sekitar kehidupan kita. Seorang pakar 

semiotika Umberto Eco mendefinisikan bahwa semiotika sebagai sebuah disiplin 

yang mengkaji segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berbohong.5 Meski 

terkesan bermain-main, ini merupakan definisi yang cukup mendalam kerena 

dengan semiotika memiliki kemampuan untuk merepresentasikan dunia dengan 

cara apapun yang kita inginkan melalui tanda-tanda, pun dengan penuh dusta dan 

menyesatkan. 

 Dalam penelitian ini, penulis hendak mengulas sebuah lirik lagu tentang 

perdamaian yang berjudul Imagine yang pertamakali dirilis pada tahun 1971. 

Lirik lagu Imagine dipopulerkan oleh John lennon yang dikenal sebagai penyanyi, 

pencipta lagu instrumentalis, penulis, dan aktivis politik yang terkenal di seluruh 

dunia melalui grup band The Beatles. Dalam kepopuleranya lagu tersebut telah 

menempati urutan lagu terbaik ke-3 versi majalah Rolling Stone dan menjadi lagu 

paling sering diputar saat perang6. Melalui lagu Imagine John Lennon secara 

lantang menyerukan pada warga dunia agar hidup dalam kedamaiaan tanpa 

adanya perang, tidak ada yang membunuh, tidak ada yang mati terbunuh dan juga 

                                                             
4Yasraf Amir Piliang, Semiotika dan Hipersemiotika Kode, Gaya Bahasa dan Matinya 

Makna, (Bandung: Matahari, 2012), hlm. 26. 
5Yasraf Amir Piliang, Semiotika dan Hipersemiotika..., hlm. 43.  
6http://www.rollingstone.com//the-500-greatest-songs-of-all-time.com,diakses pada tangal 

28 november 2016.  Rolling stone adalah sebuah majalah popular di seluruh dunia yang dirikan 
pada tahun 1967 yang berorientasi pada actor tv, film dan musik. 
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tidak ada kemiskinan. Selain itu juga memimpikan hidup secara rukun antar umat 

beragama. 

 Dalam hal ini, perdamaian menjadi sebuah cita-cita umat manusia yang 

memiliki arti tidak adanya peperangan / konflik kekerasan, sedangkan arti perang 

itu ialah konflik kekerasan secara langsung. Jadi perang terjadi ketika tidak bisa 

dicapainya penyelesaian konflik melalui metode tanpa kekerasan, sehingga 

memaksa pihak-pihak yang terlibat perselisihan untuk melakukan aksi kekerasan 

sebagai satu-satunya cara, dari sini bisa diperhatikan bahwa konflik sendiri terbagi 

menjadi dua, yaitu konflik tanpa kekerasan dan konflik dengan menggunakan 

kekerasan.7 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, agar memperoleh kajian penelitian 

yang terarah pada suatu objek yang dikaji, maka rumusan masalah yang hendak di 

kemukakan disini adalah: 

1. Apa yang dimaksud dengan perdamaian? 

2. Bagaimana konsep perdamaian yang ditawarkan dalam lirik lagu 

Imagine karya John Lennon? 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

memiliki tujuan   

1. Mendeskripsikan konsep  pembentuk perdamaian secara umum. 

                                                             
7 M. Dudi Hari Saputra, https://geotimes.co.id/opini/memahami-hakikat-kekerasan-dan-

perdamaian/. diakses pada 22 september 2016 
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2. Menemukan dan mengungkapkan gagasan perdamain dalam lirik 

lagu Imagine dengan metode semiotik. 

D. Manfaat Penelitiaan 

1. Bagi Penelitian 

 Penelitian ini, diharapkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan 

tentang pemahaman makna dalam lirik lagu, sehingga peneliti dapat menerapkan 

makna dari lirik lagu tersebut dalam menyikapi kehidupan. Selain itu sebagai 

syarat memperoleh gelar Strata Satu Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam. 

2. Bagi Perkembangan Ilmu 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga 

pada perkembangan ilmu filsafat. Terutama dalam studi Filsafat Sosial dan 

Filsafat Agama. 

3. Bagi Masyarakat 

 Penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuaan kepada 

masyarakat luas mengenai makna dan arti tentang kehidupan tanpa peperangan 

(kehidupan yang damai) dalam lirik lagu Imagine, sehingga masyarakat dapat 

menerapkan hidup secara rukun, aman dan damai. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Skripsi   

Pertama, tulisan karya ilmiah oleh Nurahim yang berjudul kritik dan 

realitas sosial dalam musik: suatu studi atas lirik lagu slank yang ditulis sebagai 

tugas akhir pada progam sarjana di jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 
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dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2009. Isi 

karya tulis ini secara garis besar adalah makna dari lirik lagu yang di populerkan 

oleh Slank yang di kaitkan pada sudut pandang realita sosial. 

Kedua,  tulisan karya ilmiah oleh  Aprilia Intan Pertiwi yang berjudul 

Nilai Moral dalam Lirik Lagu “Lihat Dengar dan Rasakan” dan “Ulurkan 

Tanganku’’ Karya Sheila on 7 (Studi Analisis Semiotika dan Relevansinya 

terhadap Agama Islam) yang ditulis sebagai tugas akhir pada progam sarjana di 

jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga pada tahun 2012. Isi karya ini secara garis besar adalah makna 

dari lirik lagu “lihat dengar dan rasakan dan ulurkan tanganku” lalu dikaitkan 

pada pendidikan moral dan agama. 

Dari dua penelitian di atas dengan tema musik dan lirik lagu, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki objek dan fokus yang berbeda 

dengan apa yang tengah penulis kaji saat ini. 

2. Buku  

Buku pertama yang akan dipakai sebagai rujukan adalah buku sejarah 

musik bagian pertama karya Rhoderick J. Mcneil.8 Buku tersebut membahas 

sejarah dan pengertian musik dari sejak masa Yunani kuno sampai akhir masa 

barok (tahun 0-1760) dan sejarah musik Barat (1760) sampai akhir abad 20. 

                                                             
8 Immanuel Kant, Menuju Perdamaian Abadi: sebuah konsep filosofis, Terj. Arpani 

Harun & Hendarto Setiadi, (Bandung: Mizan, 2005) 
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Buku yang kedua yang akan dipakai sebagai bahan rujukan adalah buku 

Imagine John Lennon karya Hendi Triono. Buku tersebut membahas tentang 

perjalanan hidup John Lennon di awali saat dia lahir hingga akhir hayatnya.9 

Buku yang ketiga akan di pakai sebagai rujukukan adalah buku penghantar 

sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer karya Norvi Susan. Buku 

tersebut membahas tentang teori konflik, kekerasan dan perdamaian.10 

Buku keempat yang akan dipakai sebagai bahan rujukan adalah buku  

Kajian Konflik dan Perdamaian karya Eric Hendra, Emir chairullah dan 

Hendramanurung. Buku tersebut membahas fenomena konflik dan perdamaian 

merupakan fenomena yang abadi.11 

Buku kelima yang akan dipakai sebagai bahan rujukan adalah buku filsafat 

semiotika (paradigma, teori, dan metode interpretasi tanda dari semiotika 

struktural hingga deskontruksi praktis karya Dadan Rusmana.12 Buku tersebut 

membahas tentang teori semiotik dari berbagai tokoh. 

Selain buku di atas peneliti juga memasukan sumber lain yang relevan 

dengan topik yang tengah diteliti. 

 

 

 

                                                             
9 Henditriono, Imagine John Lennon, (Jakarta: titianda, 2010) 
10 Antony Giddens, kapitalisme dan teori sosial modern: suatu analisis karya tulis marx, 

Durkheim dan max weber, terj. Soehabakramadibrata (Jakarta: Universtas Indonesia press, 1986) 
11 Perwita Banyu Agung, Eric. hendra, dkk, Kajian Konflik dan Perdamaian  

(Yogyakarta: Graham Ilmu, 2015) 
12 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika Paradigma, teori dan metode interpretasi tanda 

dari semiotika strukturalis hingga dekonstruksi praktis, (Bandung: Pustaka Setia, 2014). 
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F. Kerangka Teori 

1. Semiotika 

Menurut  Ferdinand de Saussure semiotika ialah  ilmu yang mempelajari 

struktur, jenis, tipologi, serta relasi tanda–tanda dalam penggunaannya didalam 

masyarakat. Dalam hal ini “tanda” (sing) yaitu suatu hal yang bersifat gambar, 

suara atau ungkapan, puisi, benda benda dst, yang di dalamya memiliki makna, 

konsep, konotasi atau persektif13. Sejak empat dekade yang lalu semiotika  tidak 

saja sebagai metode kajian (decoding), akan tetapi sebagai metode penciptaan 

(encoding) semiotika telah berkembang sebagai model atau paradikma berbagai 

model bidang ke ilmuan yang sangat luas, yang menciptakan cabang-cabang 

semiotika khusus diantaranya: semiotika binatang (zoo semionetic), semiotika 

kedokteran (medical simiotick), semiotika arsitektur, semiotika film, semiotika 

sastra, semiotika televisi,dan termasuk semiotika disain.  

Dalam pandangan Charles Sanders Peirce. dia mengungkapkan bahwa  

semiotika memungkinkan kita berpikir tentang tanda-tanda, berhubungan dengan 

orang lain dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. 

Tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya dan memiliki 

hubungan sebab-akibat.14 Tugas penganut semiotika Peirce untuk menemukan 

koherensi dan menyaring hal-hal yang penting. Peirce mengehendaki agar 

teorinya yang bersifat umum ini dapat diterapkan pada segala macam tanda, dan 

untuk mencapai tujuan tersebut, ia memerlukan konsep-konsep baru. Untuk 

                                                             
13 Semiotika dan Hipersemiotika part 1 dan 2 

https://www.youtube.com/watch?v=rsD9IuADKu0, diakes padatanggal 22 September 2016. 
14 Kaelan, Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika. (Yogyakarta: Paradigma,2009), 

hlm. 166. 
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melengkapi konsep-konsep itu, ia menciptakan kata-kata baru yang diciptakannya 

sendiri.15 

2. Media Sebagai Propaganda   

Propaganda merupakan sebuah bagian dari komunikasi media massa yang 

sering digunakan oleh kalangan individu atau kelompok sebagai media untuk 

menyebarluaskan keyakinan atau doktrin. Sering kali propaganda dianggap suatu 

usaha dalam melakukan komukasi yang bersifat persuasif, direncanakan untuk 

mempengaruhi pandangan dan tingkah laku individu sehingga sesuai dengan 

keinginan propagandis dan tujuannya bersifat terang terangan atau tersembunyi.16 

Dalam kegiatan propaganda, mengingat bahwa propaganda itu bukanlah sebuah 

bom juga bukan roti, melainkan kata-kata, gambar, lagu lagu, film, parade, brosur, 

pagelaran kesenian, dan banyak sarana lainya, propaganda hanyalah semata-mata 

pengontrol opini. Kegiatan propaganda kerap melibatkan peran dari media masa 

karena media masa memiliki sebuah kelebihan dalam menampilkan daya 

pengaruh yang kuat dan jangkauan siaran yang luas. Berikut ini merupakan 

beberapa teori yang tentang propaganda: 

Laswell: 

berpendapat bahwa propaganda lebih dari sekedar pemanfaatan media 

untuk membohongi publik agar dapat mengontrol mereka untuk sementara waktu. 

masyarakat perlu dipersiapkan secara perlahan agar dapat menerima ide dan 

tindakan yang sangat berbeda. Teori Lasswell menginginkan proses pengondisian 

                                                             
15 Kaelan, Filsafat Bahasa Semiotika..., hlm. 206. 
16 Nurdiana, Pengajaran Bahasa-Literatur.pdf, www.lib.ui.ac.id, diakses tanggal 20 

Oktober 2016. 
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yang lama dan cerdas. Penghapusan beberapa pesan ekstrimis tetap tidak 

memperlihatkan efek yang signifikan dan tetap saja pesan propaganda dapat 

disampaikan melalui berbagai media, tidak hanya radio dan koran. 

Drs. R.A Santoso Sastropoetro: 

Propaganda adalah suatu penyebaran pesan yang terlebih dahulu telah 

direncanakan secara seksama untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat dan 

tingkah laku dari penerimaan komunikasi sesuai dengan pola yang telah 

ditetapkan oleh komunikator. 

Propaganda adalah suatu bentuk/cara komunikasi yang menyampaikan 

kebenaran menurut versi propagandis (pembuat propaganda) dengan mengunakan 

cara-cara persuasif untuk mengubah atau mempengaruhi masyarakat dan masa 

yang menjadi targetnya memperkenalkan hal-hal yang baru dengan mengunakan 

kata-kata dalam berkomunikasi yang rumusan pesannya dapat dirangkai tanpa 

pertimbangan benar atau salah yang disebarkan secara sistimatis dengan metode 

dan teknik tertentu serta rencana yang matang melalui berbagai alat komunikasi 

untuk mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat atau masa. Dalam 

pengertian ini propaganda seolah-olah memiliki konotasi/konteks negatif meski 

propaganda itu sendiri tidak selalu negatif.17   

Media dalam hal ini dapat dikaitkan sebagai alat atau prantara kepentingan 

propaganda, sebagaimana kita ketahui bahwa propaganda digolongkan sebagai 

komunikasi yang diperlukan media. Di luar dari baik dan buruknya pesan yang 

                                                             
17 Mohammad Sholhi, Propaganda dalam Media, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media 

2012),  hlm. 33-36. 
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ingin disampaikan media dan diterima oleh publik atau halayak umum. Dalam hal 

ini media propaganda ada banyak sekali jenisnya antara lain yaitu18 : 

 Media Massa  

Media masa dalam hal ini adalah media cetak dan media elektronik, media 

tersebut memiliki pengaruh sangat luas sehingga pendengar atau pembaca dapat 

langsung dipengaruhi. 

 Buku 

Buku merupakan media propaganda yang paling cukup efektif karena 

biasanya buku adalah media yang cukup banyak orang percaya oleh halayak 

umum. 

 Film  

Media film biasanya ditunjukan untuk membuat sebuah citra positif atau 

negatif. Sebagai contoh film penghianatan G30S/PKI yang digunakan oleh rezim 

soeharto untuk memberikan citra gerakan pki atau film pk dimana film tersebut 

mengandung unsur pencarian Tuhan dan bentuk masyarakat dan masih banyak 

lagi. 

 Selebaran / spanduk 

Pengumuman selebaran biasanya digunakan oleh kelompok-kelompok 

tertentu yang ada dalam masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah 

atau kelompok lainya. Maka media masa selebaran ini menjadi salah satu jalur 

media penyalur opini publik untuk dipropagandakan.  

                                                             
18 https://www.academia.edu/8947119/Teori_Propaganda_dan_Teori_Peluru diakses 

pada 15 november 2016. 
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 Musik 

Musik menjadi media paling efektif mengingat musik dapat menyentuh 

semua lapisan masyarakat. Walaupun tersamar propagandanya akan menjadi lebih 

baik ketika media media lain tidak bisa mencapai semua lapisan masyarakat. 

Sebagai contoh musik digunakan sebagai media propaganda kritik sosial Nirvana 

dalam albumnya Never mind, Iwan fals dan Marjianal dengan lagu-lagu tentang 

politik dan sosial, dan masih banyak lagi. 

 Lirik Lagu 

Lirik lagu dapat diartikan sebagai puisi yang dinyanyikan karena disusun 

dalam susunan sederhana dan menggungkapkan sesuatu yang sederhana pula. 

Lirik lagu juga mengandung ekspresi seseorang tentang sesuatu hal yang dilihat di 

dengar maupun dialaminya. Dalam mengekspresikan pengalaman seorang penyair 

atau pencipta lagu melakukan permainan kata kata dan bahasa utuk menciptakan 

sebuah daya tarik terhadap lirik lagu atau syairnya. 

Definisi lirik atau syair lagu dianggap sebagai puisi begitu pula sebaliknya 

hal ini serupa dikatakan oleh Jan Van Luxembrug yaitu mengenai teks puisi tidak 

hanya mencakup jenis sastra melainkan ungkapan yang bersifat pepatah pesan 

iklan semboyan dan doa19. Jika dikatakan bahwa lirik lagu sama dengan puisi 

maka harus diketahui yang dimaksud puisi. Puisi menurut Rachmad Joko Pradopo 

adalah pengalaman dan interpretasi umat. 

 

 

                                                             
19 Jan Van Luxemburg, Pengantar Ilmu Sastra, terj. Dick Hartoko, (Jakarta : Gramedia 

1989), hlm. 34. 
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3. Konflik  

Manusia adalah makhluk konfliltis (homo conflictus) yaitu makhluk yang 

selalu dengan perbedaan, pertentangan dan persaingan baik sukarela maupun 

terpaksa. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, konflik berarti pertentangan atau 

percekcokan.20 Pertentangan sendiri meliputi pertentangan ide dan fisik antara dua 

belah pihak yang bersinggungan. Sebagai contoh dalam lingkungan kelurga yang 

terjadi dari ayah, ibu dan anak banyak kasus pertentangan ide yang tercipta seperti 

halnya pemilihan acara telivisi ketika ayah lebih suka sepak bola, ibu lebih suka 

sinetron dan anak lebih suka film kartun sehingga menyebabkan ketegangan sosial 

pada tingkat tertentu dalam sistem kehidupan keluarga tersebut. 

Dari pengertian konfik di atas sesuai dengan apa yang di katakan pruit dan 

Rubin bahwa konfik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived 

divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang 

berkonflik tidak tercapai secara serentak.21 Jika memahami konflik pada dimensi 

ini maka unsur dalam konflik adalah persepsi, aspirasi dan aktor yang terlibat di 

dalamnya. Artinya dalam dunia sosial yang ditemukan persepsi, maka akan 

ditemukan aspirasi dan aktor. 

Konfik bisa mucul pada skala yang berbeda seperti konflik antar individu 

(individu conflict), konfik antar kelompok (intergroub conflict), konfik kelompok 

dengan Negara (vertical conflict), konflik antar Negara (interstate conflict).22 

Dalam sejarah Masyarakat/manusia dialam semesta ini, memiliki latar belakang 

                                                             
20 Poerwadarminta,WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta:Balai Pustaka 1976), 

hlm. 834. 
21 Novri Susan, Sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer, (Jakarta: Kencana, 

2009), hlm. 5. 
22 Novri Susan, Sosiologi Konflik dan …, hlm 6. 
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dan skala konfik dari perorangan atau individu hingga atar negara. Namun dalam 

sejarah masyarakat dunia konflik identik dengan kekerasan, seperti perang dan 

pembantaian. 

G. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam menentukan penelitian ini, peneliti mengunakan bentuk penelitian 

kuantitatif dan pendekatan Interpretasi. Penelitian kuantitatif adalah sekumpulan 

metode sebagai pemecah masalah yang terukur dengan disain yang tidak ketat, 

pengumpulan data lunak dan tertuju pada penyusunan teori yang disimpulkan 

melalui indikator langsung. Pendekatan Interpretasi adalah membuat sebuah 

tafsiran tetapi tidak bersifat subjektif (menurut selera orang yang menafsirkan) 

melainkan harus bertumpu pada evidensi objek untuk mencapai kebenaran yang 

otentik.23 

Selain itu penelitian ini dapat disebut library research karena penelitian ini 

menggunakan sumber data pustaka seperti rekaman musik dan karya tulis yang 

terbit dari media percetakan dan online. 

2. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah lirik lagu Imagine, sedangkan subjek 

peneitian ini adalah makna dari lirik lagu Imagine yang mereprentasikan tentang 

kehidupan yang damai/terbebas dari peperangan. 

 

                                                             
23 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1996), hlm. 42. 
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3. Teknik pengumpulan data 

Data di himpun dengan cara: 

a. Observasi 

Susresnohadi mengatakan bahwa observasi bisa diartikan sebagai 

penelitian dan pengarsipan secara sistematik tentang fenomena yang ingin 

diteliti.24 Dengan demikian itu penelitian ini mengunakan pengamatan, 

pendengaran, atau pembacacan teks langsung dari lagu Imagine. 

b. Penggalian Data 

 Penggalian data dalam penelitian analisis lirik lagu Imagine dengan 

analisa lirik lagu atau bisa disebut analisa teks. Dalam penelitian ini, analisa teks 

akan dilakukan dengan membagi keseluruhan lirik menjadi beberapa bait dan 

selanjutnya perbait di analisa mengunakan teori Saussure. Tahapan penggalian 

data penelitiannya sebagai berikut: 

 Mengapresiasikan objek penelitian, sebagai sebuah langkah awal dalam 

memahami lirik lagu secara awam yaitu dengan mengikuti alur cerita lirik 

secara fokus sehingga mengerti pesan yang akan di sampakan pencipta 

lagu kepada audien 

 Membedah objek penelitian dalam hal ini adalah lirik lagu secara 

keseluruhan menjadi perbait untuk mencermati tanda–tanda mana yang di 

gunakan oleh pencipta lagu dalam menyampaikan pesan pada objek 

                                                             
24 Ahmad Tanzeh, Penghantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 

hlm. 101. 
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penelitian. Ini dilakukan dengan mengartikan syimbol yang mewakili 

pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu 

 Menafsirkan arti tanda – tanda tersebut dari sudut pandang peneliti dengan 

analisis semiotika yang mengungkap signifier dan signified 

 Mengkombinasikan temuan dan tanda-tanda tersebut dengan menganalis 

situasi dan kondisi sosial. Menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang 

dilakukan pada tahap analisis sebelumnya. 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka untuk mencapai sasaran sebagaimana yang di kemukakan di 

atas, skripsi ini disusun dengan sistematisasi sebagai berikut: 

Bab Pertama, dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. Kesemuanya termasuk bab pertama, yang 

dijadikan sebagai landasan dan yang menuntut bab-bab berikutnya agar tujuan 

bisa tercapai semana mestinya 

Bab kedua, uraian teoritis tentang penelitian ini yakni menggambarkan 

secara umum dari musik sebagai propaganda dan alat perlawanan, kemudian teori 

umum dari konflik dan kekerasan. Dikarenakan konflik dan kekerasan antonym 

(lawan kata) dari perdamaian. 

Bab ketiga, menjelaskan tentang biografi John Lennon, karya-karya yang 

pernah dihasilkan dan monument atau memorial yang berkaitan dengan sosok 

John lennon. 
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  Bab keempat, berisi tentang analisa dari teks lagu Imagine, yang diawali 

dari teori semiotik, sebagai cara analisa untuk membedah lirik lagu Imagine 

kemudian masalah tersebut dengan teori yang berkaitan. 

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

Penutup 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan kajian yang teramat sulit sekali, akhirnya tibalah untuk 

menarik kesimpulan secara komprehensif guna menjawab rumusan masalah 

sebelumnya, yaitu perdamaian adalah suatu konsep positif untuk 

menghilangkan kekerasan dan diskriminasi terhadap ras, golongan, agama, 

Negara maupun antar individu sehingga terwujudnya sebuah keadilan sosial 

bagi seluruh bangsa dan semua lapisan masyarakat. 

Lagu imagine di ciptakan pada tahun 1971 dan menjadi lagu terbaik 

sepanjang masa, karana membawa pesan perdamain yang sanggat tepat hingga 

hari ini. Karna dalam lagu tersebut mengajak para pendengar untuk melihat 

kekerasan atau konflik yang timbul dari negara, agama bahkan dari 

manusianya. Oleh sebab itu penulis membagi dalam empat poin utama yaitu 

1. Nilai perdamaian yang ingin ditunjukan dalam bagian lirik ini ialah 

menghilangkan striotipe yang membuat perpecahan antar individu 

ataukelompok, striotipe itu bermula dari hal-hal yang kecil seperti 

penilaian dalam memisahkan sikap antara baik dan buruknya manusia. 

2. Negara. 

Untuk menciptakan perdamaian antar negara perlunya penggusahaan 

dalam hal peniadaan block atau poros antar negara (block barat dan block 

timur) karena adanya block atau poros dapat menyebabkan satu negara 

harus menggikuti apa yang di ingginkan atau di perintahkan dari masing 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)



68 
 

 
 

masing block. kemudian didalam menciptakan perdamaian harus sebisa 

mungkin menghilangkan/ memusnahkan alat-alat untuk berperang seperti 

halnya militer, persenjataan dan lain-lain. dikarnakan dalam persaingan 

senjata atau militer dapat trus mengancam negara lain sehingga negara lain 

ikut meningkatkan kewaspadaannya. Dan oleh sebab itu kekerasan atau 

konflik antar negara tidak dapat terselsaikan. 

Agama. 

Setiap agama di duina pada dasarnya membawa misi perdamainan atau 

misi kemanusiaan akan tetapi sikap atau interpretasi (memaknai) 

keberagaman setiap individu yang berbeda-beda dapat memunculkan 

konflik atau kekerasan antarumat beragama oleh sebab itu dibutuhkan 

sikap toleransi dan pendalaman tentang hakikat keberagamaan. Dalam 

rangka terwujudnya perdamaian. 

3. Perlunya menanamkan nilai persaudaraan antar manusia (etnis, golongan, 

agama dan lain-lain) sehingga kekuasaan dan kerakusan manusia dapat 

dihilangkan sehingga akan muncul perdamaian dunia. 

4. Propaganda dalam musik menjadi sebuah bentuk harapan atau sebuah 

kode dari pencipta lirik lagu yang dimana masyarakat dunia ikut serta 

dalam pesan yang ingin disampaikan yaitu I hope someday you'll join us 

And the world will live as one (Kuharap suatu saat kau kan bergabung 

dengan kami) 

B. Saran 

Untuk membentuk atau membangun perdamaian dunia yang di 

inginkan masih memerlukan banyak hal yang lain. Selain dari isi karya ini, 
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dikarenakan adanya keterbatasan dan ruang lingkup penulisan maka karya ini 

masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran sangat penulis 

harapkan guna memperbaiki penelitian selanjutnya. 
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