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ABSTRAK 

 

Yane Firawati, 2020. Skripsi. “Fungsi Ibu dan Nilai Moral dalam Lirik Lagu 

yang Bertema Tetang Ibu”. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Bung Hatta, Padang. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) fungsi ibu dalam lirik 

lagu yang bertemaTentang Ibu, dan (2) nilai-nilai moral dalam lirik lagu yang 

bertema Tentang Ibu. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori 

pengantar apresiasi karya sastra yang dikemukakan oleh Amminudin (2011), teori 

etika yang dikemukakan oleh K Bertens (2013) dan teori psikologi wanita yang 

dikemukakan oleh Kartini Kartono (2007). Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah 8 lirik lagu pop Indonesia yang bertema ibu, sedangkan 

objek penelitian ini adalah fungsi ibu dan nilai moral. Teknik analisis data 

dilakukan dengan cara: (1) mengidentifikasi dan mengelompokkan lirik yang 

mengandung fungsi ibu dan  nilai-nilai moral dalam lirik lagu yang bertema 

tentang ibu, (2) menjelaskan fungsi ibu dan nilai-nilaimoral tersebut sesuai 

denganpermasalahan-nya, (3)menginterpretasikananalisis data dalam 

menggambarkan fungsi ibu, dan (4) membuat kesimpulan dan hasil interpretasi. 

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan fungsi ibu yang terdiri atas, Pertama 

: (1) sebagai makhluk sosial ibu mempunyai hubungan dengan anak yang 

ditunjukkan pada perilaku ibu mendoakan anak meskipun anak mempunyai 

kesalahan, melindungi anak dari berbagai macam bahaya, mendoakan yang tebaik 

untuk anak-anaknya, (2) sebagai pengatur rumah tangga dengan cara 

mengorbankan apapun untuk anak, menjaga untuhnya rumah tangga, 

membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, memenuhi kebutuhan anak, 

memberikan kenyamanan untuk anak, memberikan tempat tinggal, pendidikan, 

makanan dan pakaian, (3) sebagai ibu dan pendidik dengan cara memberikan 

pengertian tentang cara bersikap dengan baik dan pengajaran lainnya untuk 

pendidikan anak – anaknya, (4) sebagai partner seks karena istri berhubungan 

seks dengan suami dan  melahirkan seorang anak, dan (5) sebagai istri dan teman 

hidup tidak ditemukan.Kedua, nilai moral yang di maksud adalah (1) hati nurani 

karena menggambarkan keinginan anak kepada ibu agar tidak bersedih, 

permohonan anak untuk perlindungan ibu, perasaan anak kepada ibu, (2) hak dan 

kewajiban karena ibu mempunyai kewajiban untuk selalu sabar menghadapi 

masalah, kewajiban ibu untuk membesarkan anak, dan kewajiban anak adalah 

membalas budi, (3) nilai dan norma berwujud tindakan baik ibu memberikan 

senyuman kepada anak, dan tindakan baik anak untuk menepati janji kepada 

ibunya, dan (4) kebebasan dan tanggung jawab karena anak memilih bebas untuk 

berhenti sekolah, anak mempunyai tanggung jawab untuk semua keputusan yang 

telah dilakukannya, tanggung jawab anak untuk memberikan apapun untuk 

ibunya. 
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