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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai moral pada lirik lagu Rhoma 

Irama dalam album soneta VII dan Soneta XIV. Alasan mengambil judul tersebut 

karena nilai moral merupakan salah satu unsur penting yang digunakan para penyair 

dalam seni sastra sperti pada karya puisi. 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengkajian terhadap 

objek-objek penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik penelitian dokumentasi. Teknik analisis data dimulai 

dengan membaca semua llirik lagu yang akan dianalisis kemudian peneliti 

menemukan kata yang mengandung nilai moral pada setiap baris, menganalisis kata 

yang mengandung nilai moral, mengelompokkan kata yang dianalisis sesuai dengan 

nilai moral dan menarik kesimpulan.  

 Berdasarkan metodologi penelitian diatas, disimpulkan bahwa nilai moral 

yang terbanyak dalam album soneta VII dan soneta Xiv adalah; nilai moral budaya 

saling menghormati 4 buah, nilai moral budaya toleransi 2 buah, nilai morl prilaku 

rasa keterbukaan 2 buah, nilai ajaran agama 3 buah, nilai moral budaya rasa malu 4 

buah dan nilai moral prilaku cinta dan kasih sayang 1 buah. 

   

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Dahlia, Iis . 2015. Analysis of Moral Values In Song Lyrics Rhoma Irama In Sonnet 

        Album VIII And Sonnet XIV . Essay. Tanjung Pinang. Indonesian Language 

        and Literature Department , the Faculty of Education , University of Maritime 

        Raja Ali Haji . Supervisor I : Riau wati , M. Hum . Supervisor II : Point Dwi 

        Ramthi Judge , M. Pd . 
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 This study aims to determine the moral values in the lyrics of the album 

Rhoma Irama sonnets Sonnet VII and XIV. Reason took the title because of moral 

values is one of the important elements used by poets in the literary arts just as in 

poetry. 

 This research is a qualitative descriptive study . Assessment of the objects 

of this research using analysis techniques of data collection techniques using research 

techniques documentation. Data analysis techniques starts with reading all llirik 

songs that will be analyzed later researchers find words that contain moral values in 

each row, analyzing words that contain moral values , classifying words that were 

analyzed in accordance with moral values and draw conclusions . 

 

 Based on the above research methodology, concluded that moral values were 

the highest in the album sonnets and sonnets Xiv VII is; moral values of a culture of 

respect 4 pieces, moral values a culture of tolerance of 2 pieces, the value of moral 

behavior sense of openness 2 pieces, 3 pieces value of religion, moral values 4 pieces 

of cultural shame and moral attitude of love and affection 1 piece. 

  

 

 

 

 

 



 

 

1. Pendahuluan 

 Sastra dan seni adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena dengan 

adanya penggabungan dua unsur tersebut dapat menciptakan karya yang indah. 

Seperti yang dikemukakan oleh (Aminuddin dalam Zuriah, 1984: 3) membaca sastra 

sering disebut membaca estetis atau membaca indah yang tujuan utamanya adalah 

agar pembaca dapat menikmati, menghayati, dan sekaligus menghargai unsur-unsur 

keindahan yang terpapar dalam teks sastra. Karya Sastra pada zaman modern terbagi 

atas berbagai macam dan jenis diantaranya adalah puisi. Puisi dalam KBBI diartikan 

sebagai ragam satra bahasa yang terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan 

larik dan bait. Jadi, Puisi memiliki rima, irama, larik dan bait dari empat unsur 

tersebut bila digabungkan akan menjadi sebuah lirik lagu oleh para sastrawan atau 

musisi. Bahkan ada pula beberapa sastrawan yang membuat musikal dari puisi. 

 Bila berbicara tentang lirik lagu maka pasti akan membicarakan musik, karena 

musik merupakan elemen penting dalam penampilan sebuah lagu. Seiring 

perkembangan zaman dan teknologi musik menjadi satu hiburan yang sangat disukai 

oleh masyarakat, musik bisa didengarkan lewat radio.Televisi, konser atau bahkan 

dari gadget dan telepon seluler sekalipun.Dengan berkembangnya teknologi alat dan 

perlengkapan musik pun semakin berkembang sehingga bermunculan musisi modern. 

Didalam musik juga terdapat nilai keindahan yang bersifat puitis sehingga memiliki 

nilai artistiktersendiri.Satu diantara musisi yang terkenal di Indonesia yang memiliki 

lirik lagu puitis dan merupakan pelopor terbentuknya aliran musik dangdut adalah 

Soneta dengan penyanyi utama Rhoma Irama.Rhoma Irama adalah seorang musisi 

Indonesia yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 Desember 1947, Rhoma tumbuh 

dalam keluarga yang mencintai seni. Pada Tahun 1973 Rhoma Mendirikan grup 

musik bernama Soneta Grup.Peneliti tertarik untuk meneliti lagu-lagu dalam album 

Rhoma Irama karena di dalam lirik-lirik tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan 

yang jarang kita jumpai dalam lirik lagu di tahun 2000-an. Oleh Karena itu, peneliti 



 

 

memilih analisis nilai moral lirik lagu Rhoma Irama dalam Album Soneta VIIIdan  

Soneta XIV dalam penelitian ini. 

2. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif .Metode deskripsi 

adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-

pengukuran terhadap gejala tertentu (Fathoni, 2006:97).Berdasarkan data objek 

penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.Penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk lainnya (Strauss&Cosbin, 2003), (Syamsudin, 2009:73). Metode ini dipilih 

untuk memberi gambaran secara objektif dan secermat mungkin nilai moral yang 

digunakan dalam lirik lagu Rhoma Irama. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian. Dari 18 jenis nilai moral yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini. Hanya 8 nilai moral saja yang digunakan dalam lirik lagu Rhoma 

Irama album soneta VIII dan XIV.Perincian nya sebagai berikut. 

a. Lirik lagu hak asasi manusia memiliki nilai moral budaya yaitu nilai moral 

budaya saling menghormati. 

b. Lirik lagu cape memilliki satu nilai moral prilaku yaitu nilai moral prilaku 

menumbuhkan kejujuran. 

c. Lirik lagu ingkar memiliki nilai moral agama yaitu nilai moral menaati ajaran 

agama. 

d. Lirik lagu buta memiliki dua jenis nilai moral yang pertama nilai moral 

budaya saling menghormati dan yang kedua adalah nilai moral menaati 

ajaran agama. 



 

 

e. Lirik lagu mati aku memiliki dual nilai moral budaya, yang pertama adalah 

nilai moral budaya saling menghormati dan yang kedua nilai moral budaya 

mengembangkan sikap toleransi. 

f. Lirik lagu  ada udang dibalik batu memilki nilai moral prilaku yaitu memiliki 

rasa malu. 

g. Lirik lagu kuraca tidak memilki nilai moral didalamnya. 

h. Lirik lagu percuma memiliki dua jenis nilai, yang pertama nilai moral budaya 

saling menghormati dan yang kedua nilai moral prilaku memiliki rasa 

keterbukaan. 

i. Lirik lagu dasi dan gincu memilki nilai moral prilaku yaitu nilai moral 

prilaku memiliki rasa keterbukaan. 

j. Lirik lagu harga diri memiliki nilai moral prilaku yaitu nilai moral prilaku 

memiliki rasa malu. 

k. Lirik lagu cinta dan kasih sayang memiliki nilai moral prilaku cinta dan kasih 

sayang. 

l. Lirik lagu penyakit cinta tidak memilki nilai moral didalamnya. 

m. Lirik lagu judi memiliki dua jenis nilai moral, yang pertama nilai moral 

agama dan yang kedua nilai prilaku. Nilai moral agama yang dimaksud 

adalah nilai moral menaati ajaran agama. Nilai moral yang prilaku ini terbagi 

lagi menjadi dua yaitu nilai moral prilaku pengendalian diri dan nilai moral 

prilaku memiliki rasa malu. 

n. Lirik lagu roda kehidupan memiliki nilai moral prilaku mengembangkan 

potensi diri. 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai moral yang terbanyak dalam album soneta VIII dan soneta XIV 

adalah; nilai moral budaya saling menghormati 5 buah, nilai moral budaya 



 

 

toleransi 1 buah, nilai moral prilaku rasa keterbukaan 1 buah, nilai ajaran 

agama 3 buah, nilai moral budaya  rasa malu 4 buah dan nilai moral prilaku 

cinta dan kasih sayang 1 buah.  

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan sebagai berikut: 

1. Bagi penggemar musik khusus nya para pemuda, lebih baik mendengarkan 

lagu yang memiliki nilai moral di dalamnya sehingga lagu tersebut bisa 

menjadi motivasi agar menjadi lebih baik. 

2. Untuk pengajaran sastra, penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam 

pengkajian lagu.   

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bertens, k. 2007. Etika. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  

Depdiknas. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: Angkasa. 

Dwi Anggraeni, Nureza. 2014. Analisis Gaya Bahasa Pada Lirik Lagu Band 

         Noah Dalam Album Seperti Seharusnya. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 

         Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang. 

Fathoni. Abdurrahmat. 2006. Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan 

          Skripsi. Jakarta: PT Rineka Cipta 

Malik, Abdul. 2010. Penelitian Deskriptif. Tanjungpinang: Fakultas Keguruan 

          dan Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Molly, Sisca Dewi. 2013. Analisis Gaya Bahasa Bahasa Dalam Kumpulan Puisi 

          Perempuan Walikota Karya Suryatati A. Manan. Skripsi. Fakultas 

          Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

          Tanjungpinang.  

Pradopo, Rachmad Djoko. 1997. Pengkajian Puisi. Yogyakarta: Gajah Mada 

         University Press. 

Priyatni, Endah Tri. 2010. Membaca Sastra dengan ancangan literasi kritis. 

          Jakarta: PT Bumi Aksara.  



 

 

Setiowati, Ririn. 2013. Analisis Nilai-Nilai Moral Dalam Novel Bintang Anak 

           Tuhan Karya Kirana kejora. E-jurnal. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

           Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.  

Siswanto, Wahyudi. 2008. Pengantar Teori Sastra. Jakarta: PT Grasindo 

WS. Hasanuddin. 2002. Membaca Dan Menilai Sajak. Bandung: Angkasa 

         Bandung. 

 

Zuriah, Nurul. 2007. Pendidikan Moral & Budi pekerti dalam perspektif 

          perubahan. Jakarta: PT Bumi Aksara.  

 

 


