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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup manusia. Tanpa 

komunikasi manusia tidak tahu apa-apa tentang perkembangan informasi yang 

ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi juga bisa diartikan 

sebagai sebagian keterampilan, seni dan sebagian ilmu. Dikatakan sebagai 

sebagian seni karena meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti dalam bidang 

musik contohnya menulis lirik lagu atau membuat video klip. Perkembangan 

komunikasi sudah dapat dilihat dari berbagai macam bentuk dan 

pengaplikasiannya yang sudah merambah dalam berbagai bidang aktivitas sosial 

masyarakat. 

Sebagai salah satu medianya adalah melalui musik, musik untuk 

mengkomunikasikan pesan-pesan berupa pesan sosial, budaya, idealisme maupun 

pembetukan image artis tersebut, karena selain musik dikenal sebagai salah satu 

hiburan bagi masyarakat, musik juga dinikmati oleh berbagai kalangan umur 

sesuai dengan jenis musik yang diinginkan. Musik juga dapat mengembangkan 

rasa, mematangkan emosi, meningkatkan kepribadian, dan menambah wawasan. 

Selain itu musik dapat menumbuhkan apresiasi dan meringankan beban 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang. Kadang musik juga 

merupakan luapan perasaan, musik dapat mencerminkan perasaan kita. Lebih 
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mudahnya dalam memahami alur cerita atau liriknya tersebut bisa di aplikasikan 

dalam bentuk video klip. 

Begitu banyak video klip dari berbagai penjuru dunia, hampir semua lagu 

yang tercipta dan berbagai jenis aliran musik yang ada mengaplikasikannya dalam 

sebuah video klip. Berbagai macam musik yang digarap menjadi video klip, 

menurut saya ada yang cukup kreatif ada juga yang justru kurang mewakili dari 

lirik lagunya atau bisa dikatakan kurang pas dan ada juga yang menimbulkan 

pertanyaan dan isu dimasyarakat, seperti contoh beberapa video klip yang 

menarik untuk saya teliti lebih lanjut adalah video klip dari Korea yaitu video klip 

“I‟m the Best” 2Ne1,“Mama” Exo, “fantastic baby” Bigbang yang didalamnya 

mengusung banyak simbol-simbol Illuminati. Di beberapa scene dalam video klip 

tersebut nyata mengusung simbol-simbol Illuminati seperti contohnya dalam 

video klip “I‟am the best” 2ne1 muncullah piramida (simbol utama Illuminati), 

dengan banyak orang di sekelilingnya yang juga membawa senapan berbentuk 

piramida. Dan di puncak piramida bersinar, persis seperti lambang Illuminati, 

kemudian pada video klip “Mama” Exo narasinya dibuka dengan sebuah narasi 

monolog layaknya sebuah film fantasi. Narasi ini menceritakan tentang the three 

of life (pohon kehidupan yang terbelah dua), dan akhirnya membentuk dua dunia 

baru. Ini seperti analogi buat Exo-K dan Exo-M, kita kembali lagi kepada narasi 

video klip tersebut di video klip menceritakan tentang pohon kehidupan, Dan saya 

analisis kembali narasi video klip ini, narasi pun berakhir dan barulah personil-

personil Exo muncul, mengenakan jubah bertudung. Seraya mereka muncul, 

muncul pulalah simbol-simbol aneh yang saya tidak tahu itu simbol apa. Mereka 



3 
 

berkumpul di satu lingkaran cahaya remang-remang, sambil bernyanyi, dengan 

wajah menghadap atas. Dari sini membuat saya semakin menarik untuk 

menganalisis lebih lanjut, pasalnya adegan itu seperti adegan pemujaan terhadap 

kuasa gelap. Kemudian, MAMA dalam Bahasa Korea berarti "Yang Mulia", 

dalam hal ini banyak sekali timbul pertanyaan siapakah “yang mulia “ tersebut. 

Dan pada video klip “Fantastic Baby” Bigbang terdapat adegan dimana GD atau 

G-Dragon yaitu salah satu personil Bigbang dengan satu mata (one eye ada di 

lambang Illuminati), dan gerak tangannya, seperti mengatakan, "Ayo datanglah ke 

One Eye." Mata Satu adalah Mata Lucifer, maha melihat, maha mengetahui. Pada 

shot-shot tersebutlah merupakan fokus analisis video klip ini yang syarat sekali 

dengan simbol-simbol Illuminati. Illuminati sendiri adalah kelompok 

persaudaraan rahasia yang sangat tertutup di Eropa yang didirikan pada 1 Mei 

1776 di Ingolstadt, pelopor utamanya adalah Adam Weishaupt. 

Fenomena Illuminati sebenarnya sudah ada sejak lama, banyak teori 

konspirasi yang beredar dan menyebutkan bahwa kelompok atau organisasi 

rahasia ini berperan besar terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Keberadaan 

Illuminati hanyalah salah satu dari beberapa contoh dalam sejarah, para sejarawan 

mengakui akan adanya konspirasi jahat ini. Mengontrol dan memanipulasi adalah 

salah satu tujuan dari kelompok ini, salah satu medianya adalah melalui video 

klip. Karena video klip adalah salah satu media komunikasi yang banyak 

peminatnya. Mereka mengendalikan apa yang kita dengar, apa yang kita baca dan 

apa yang kita lihat melalui video klip.  
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Banyak sekali video klip yang entah sengaja atau tidak disengaja disusupi 

dengan simbol-simbol Illuminati, misalnya video klip penyanyi-penyanyi terkenal 

seperti Lady Gaga yang berjudul “Alejandro”, di dalam video klip tersebut banyak 

sekali simbol Illuminati yang muncul, bahkan terkesan sengaja dimunculkan 

dengan jelas, kemudian ada lagi dari video klip terbaru dari Kesha berjudul “Die 

young”, single pertama dari Kesha ini sarat dengan unsur Illuminati yang tidak 

tanggung-tanggung. 

Bahayanya menjadikan artis dan penyanyi Hollywood sebagai idola dan 

role model dalam perilaku, fashion, dan gaya hidup karena kebanyakan mereka 

membawa dan menyisipkan ajaran serta gaya hidup yang diinginkan oleh kaum 

Zionis bagi masyarakat dunia sehingga bisa mereka kuasai. Mereka kerap 

menggunakan selebritas untuk mempengaruhi masyarakat dunia dengan musik, 

aksi panggung, dan gaya hidupnya yang mengumbar seks dan pornografi serta 

gaya hidup bebas nilai dan agama. Mereka menguasai berbagai bidang dalam 

kehidupan manusia dengan atau tanpa disadari. Mulai dari politik, ekonomi, 

sampai industri hiburan. 

Dunia hiburan adalah yang paling menarik, karena hiburan akan langsung 

bersentuhan dengan masyarakat umum. Mereka berkuasa dan memiliki kekayaan 

besar sehingga mereka ingin mengendalikan semua orang di dunia menuju satu 

hal yang disebut Tatanan Dunia Baru/New World Order. Illuminati memberikan 

pilihan bahwa kesuksesan dalam industri musik, entertainment, politik, harus 

mengikuti perintah kelompok itu. Menjadi alat atau boneka mereka.  
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K-POP (Korean Pop) dan Illuminati, sepintas dua hal itu berbeda jauh satu 

sama lain, yang satu harusnya berbicara seputar dunia hiburan yang penuh dengan 

unsur kreativitas dan yang satu lagi adalah semacam organisasi kepercayaan yang 

dianggap ingin menguasai dunia dengan mendirikan Tatanan dunia baru (New 

World order). 

Kehadiran Illuminati pada K-Pop disinyalir berdasarkan adanya simbol-

simbol khas yang menandakan pengaruh eksistensi organisasi itu di industri 

hiburan yang saat ini sedang digandrungi oleh remaja-remaja maupun orang 

dewasa di nyaris hampir seluruh belahan dunia. 

Sebenarnya kehadiran pengaruh Illuminati pada industri hiburan bukanlah 

barang baru, kini organisasi yang dianggap organisasi rahasia itu kini telah 

menjadi semacam fenomena rahasia umum, bahkan fenomena inipun bisa 

mempengaruhi dunia bisnis dan kondisi politik suatu negara, seperti misalnya 

gaduh politik seputar penolakan terhadap lady gaga yang dianggap memiliki 

kaitan dengan Illuminati, yang mana polemik itu berakhir dengan batalnya konser 

Lady gaga yang membuat sang promotor rugi besar karena harus memulangkan 

tiket sementara persiapan-persiapan terkait kedatangan Lady gaga telah 

dibayarkan. Lalu apa sebenarnya Illuminati? mengapa ia sangat ditakuti hingga 

ada pencekalan terhadap artis-artis yang dianggap bagian dari organisasi ini dan 

mengapa juga ia cukup mengundang rasa penasaran hingga banyak dari kita yang 

tak habis-habisnya mencari informasi tentang ini. Illuminati selama ini dianggap 

sebagai organisasi rahasia yang sudah berusia berabad-abad dan mereka dianggap 

memiliki cita-cita untuk menguasai dunia dan menata dunia menurut cara mereka 
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sendiri. Banyak pendapat yang berkembang mengenai organisasi ini, ada yang 

mengatakan kalau mereka adalah pemuja setan (satanic), ada yang mengatakan 

mereka hanya organisasi yang bergerak dalam bidang perekonomian dan hiburan 

dengan tujuan menginfiltrasi dunia ekonomi dan bisnis serta hiburan dengan 

simbol-simbol atau isyarat khas mereka agar bisa memandu penduduk dunia 

kepada pemahaman yang mereka anut, ada juga yang mengatakan kalau 

organisasi ini berafiliasi dengan dajjal atau antikristus. Tentunya ini merupakan 

pendapat yang berkembang. 

Berkaitan dengan video klip yang sarat akan simbol dan tanda, maka yang 

akan menjadi perhatian peneliti di sini adalah segi semiotikanya, dimana dengan 

semiotika ini akan sangat membantu peneliti dalam menelaah arti kedalaman 

suatu bentuk komunikasi dan mengungkap makna yang ada di dalamnya. 

Sederhananya semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda-

tanda yang berada dalam video klip tentu saja berbeda dengan format tanda yang 

lain yang hanya bersifat tekstual atau visual saja. Jalinan tanda dalam video klip 

terasa lebih kompleks karena pada waktu yang hampir bersamaan sangat mungkin 

berbagai tanda muncul sekaligus, seperti visual, audio, dan teks. Begitu pun 

dengan tanda-tanda yang terdapat dalam video klip “I‟m the Best” 2Ne1, “Mama” 

Exo, “fantastic baby” Bigbang. Tentunya semua simbol-simbol ini dapat ditelaah 

dengan mengunakan pisau bedah semiotika. 

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti curiga bahwa ada upaya kaum 

zionis menyusupkan simbol-simbol Illuminati dalam video klip “I‟m the Best” 

2Ne1, “Mama” Exo, “fantastic baby” Bigbang. Hal ini yang menarik peneliti 
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untuk melakukan penelitian dengan judul “Membongkar Simbol Illuminati dalam 

Video Klip Pop Korea” dengan menggunakan analisis semiotika pada video klip 

“I‟m the Best” 2Ne1, “Mama” Exo, “fantastic baby” Bigbang. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah yaitu 

bagaimana pemaknaan simbol-simbol Illuminati yang ada di dalam video klip 

“I‟m the Best” 2Ne1,“Mama” Exo, “fantastic baby” Bigbang? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui 

makna dari simbol-simbol Illuminati apa yang ada di dalam video klip “I‟m the 

Best” 2Ne1, “Mama” Exo, “fantastic baby” Bigbang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Akademik  

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan dan 

mengevaluasi penelitian tentang analisis media massa khususnya video 

klip dengan metode analisis semiotic model Roland Barthes. 

b. Dapat digunakan sebagai rujukan bagi siapa saja yang melakukan 

penelitian yang sejenis. 

2. Praktis  

Kegunaan atau manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah 

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang propaganda dari simbol-

simbol Illuminati yang ada di dalam video klip Korea sehingga dapat 
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memberikan wawasan luas dan wacana bagi masyarakat tentang simbol-

simbol Illuminati. 
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E. Kajian Pustaka 

E.1     Video klip sebagai media komunikasi penyebaran ideologi 

Pakar komunikasi kontemporer menegas bahwa “music adalah 

medium komunikasi tak terbantahkan saat ini, sebuah ruang metafora 

konspirasi terbaik terhadap segala bentuk perkembangan pisik dan psikis. 

Music merupakan positif pencitraan diri dan tidak direbut melalui 

keperkasaan politik persenjataan (pertahanan) dan politik dagang (trik 

ekonomi), rakyat dimanapun mudah terenyuh oleh pesona ikon music, sebab 

hal ini, persaudaraan tertutup dan rahasia yaitu Illuminati (anti agama) : 

paham dengan pengaruh sugesti elemen budaya massa ini, “lewat music 

maka bunyi yang terdengar, juga lirik yang memenuh pada kegiatan sehari-

hari mendoktrinitas. Elemen materi berupa bunyi dan lirik teks merupakan 

penetrative dan sugestinya menembus ke seluruh spectrum kesadaran ke 

jaringan susunan saraf dan aliran darah, dalam gelap maupun terang, bak 

benda cair merembes ke ranah dataran benda padat, tak terelakan…” by: 

Aleister Crowley (sang propaganda misi rahasia “brother baphomet/si 

pemuja setan. 

Music satanic atau setanism telusupan freemason menjadikan hal ini 

medium komunikasi sambung rasa di antara sesame, pahaman kepersfektif 

pemujaan peagungan setan sebagai tuhannya, dalam ranah politik diplomasi 

tak jarang music menjadi alat pendekatan ampuh untuk menjebatani saling 

keterasingan, saling curiga, atau bahkan sifat saling mengancam dan 

bermusuhan di antara dua komponen yang berseberangan, efek tragis ketika 
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sejarah kekristenan di ciderai oleh band-band black metal seperti Marlyn 

Manson, salah satu umat gereja setan di ungkapkan oleh majalah Spin edisi 

agustus 1996, yang tak ragu merobek Injil dan meneriakkan penghinaan 

terhadap Yesus kritus. 

Penyebaran satanic music beraliran metal juga semacam behemont, 

marduk dari Swedia dan 95% pendengar music tersebut beralih menjadi 

satanic, beberapa indeks dari teks atau lirik-lirik setan atas beberapa band 

popular dunia yang menjadi pemanfaatan konspirasi music penyembah 

dewa-dewa mesir ini/ritual kabbalah/dengan nabinya yang bernama Lucifer. 

(atau dalam pandangan ijtihat ulama Islam menyebutkan sebagai barisan 

kekuatan “Dajjal Mata Satu”.  

Banyak lagu yang mengandung makna terselubung yang mungkin 

tanpa sadar selalu kita dengar. Music yang bahkan sangat terang-terangan 

mengkampanyekan pemujaan setan dan anarkisme, dan juga para musisinya 

kerap menampilkan ritual setan sebelum naik dan berdandan ala iblis 

lengkap dengan symbol-simbolnya. Music mereka yang keras tak karu-

karuan” di penuhi dengan propaganda satanisme dan kebencian terhadap 

agama, contohnya : black metal black sabath, iron maiden, dll. Budak-budak 

ini konspirasi pagan kaum Freemasonry sering di gunakan dalam tujuan 

Satanism pada aksi panggung mereka. 

Serentetan penjelasan ini barulah merupakan sebagian kecil dari 

derasnya arus penyesatan iblis (organisasi freemason) melali para musisi 

sekuler. Lengkap sudah kebobrokan yang dipropagandakan freemason lewat 
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musiknya. Tidak ada yang kebetulan dalam irama dan lirik atau syair lagu, 

segalanya sudah menjadi ritual, sudah menjadi doa, sudah menjadi mantra, 

sudah menjadi sikap pernyataan dan sumpah demi tujuan yang tidak pernah 

diketahui oleh mayoritas umat beragama. 

E.1.1  Video Klip Sebagai Media Komunikasi untuk Menyampaikan 

Informasi 

Video klip berasal dari dua kata, yaitu video yang berarti suatu 

perangkat yang berfungsi sebagai penerima gambar (image) dan suara 

(voice) serta klip yang berarti klip, guntingan atau centelan. Maka video klip 

dapat diartikan potongan gambar dan suara yang digabung ke dalam sebuah 

sajian, dalam hal ini berupa musik atau tembang.  

Video klip adalah kumpulan potongan-potongan visual yang 

dirangkai dengan atau tanpa efek-efek tertentu dan disesuaikan berdasarkan 

ketukan-ketukan pada irama lagu, nada, lirik, instrumennya dan penampilan 

band, kelompok musik untuk mengenalkan dan memasarkan produk (lagu) 

agar masyarakat dapat mengenal yang selanjutnya membeli kaset, CD, 

DVD. 

Memberikan imbas bagi seluruh stasiun televisi untuk mendapatkan 

pemasukan dari iklan yang membeli tayangannya baik dalam bentuk 

program musik atau sebagai iklan itu sendiri, bahkan juga memberikan 

kesempatan bagi seluruh insan muda yang kreatif baik sebagai sutradara 

atau crew kreatif di dalamnya.  
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Kehadiran video klip sebagai media komunikasi untuk 

menyampaikan informasi, pendidikan dan hiburan adalah salah satu media 

visual auditif yang mempunyai jangkauan yang sangat luas, mengingat 

sifatnya yang terbuka, cakupan pemirsanya yang tidak mengenal usia dan 

meliputi seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, hingga 

orang dewasa. Luas jangkauan siaran dan cakupan pemirsanya bukan saja 

menjadikan video klip sebagai media alat untuk mempengaruhi (to 

influence) terhadap perkembangan pengetahuan dan tingkat penyerapan 

pesan-pesan yang disampaikan melalui media ini jauh lebih intensif jika 

dibandingkan dengan media komunikasi lain.  

Video klip juga dimasukkan ke dalam kelompok komunikasi massa. 

Selain mengandung aspek hiburan, juga memuat pesan edukatif. Namun 

aspek sosial kontrolnya tidak sekuat pada surat kabar atau majalah serta 

televisi yang memang menyiarkan berita berdasarkan fakta yang terjadi.  

Fakta di dalam video klip ditampilkan secara abstrak, di mana tema 

cerita bertitik tolak dari fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. 

Bahkan dalam video klip, cerita dibuat secara imajinatif. 

E.1.2   Video Klip : Pendekatan media Televisi 

Perkembangan video klip umumnya identik dengan perkembangan 

industri musik itu sendiri. Dimana sebuah negara mempunyai industri musik 

yang maju, bisa dipastikan video musik juga dapat berkembang sangat 

cepat. Sebagai contohnya Amerika Serikat, hampir seluruh dunia menikmati 
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produknya, mulai dari industri musik hingga video musik lewat MTV-nya 

membuat musik yang berevolusi menjadi video klip musik.  

Video musik adalah media untuk alat promosi lagu atau album 

seorang penyanyi maupun group musik. Seiring dengan perkembangan 

teknologi informasi yang diwakili televisi, video musik juga berkembang 

pesat. Selain piringan hitam, ada juga kaset audio (audio tape), dan video 

kaset (video tape). Sekarang ini, dengan majunya teknologi banyak 

terobosan dalam penyimpanan media, antara lain dapat langsung ke media 

kepingan CD dari handycame yang menjadi sangat praktis dan efisien.  

Di Indonesia pada saat yang sama video musik masih memakai 

pendekatan konvensional medianya yaitu televisi. Barulah pada tahun 90-an 

ketika stasiun televisi mulai bermunculan, video musik mulai berkembang 

pesat seiring dengan banyaknya iklan yang dibuat, membuat video musik 

menjadi video klip musik. Pada era juga ada program khusus yang benar – 

benar mengapresiasi karya video musik yaitu VMI (Video Musik 

Indonesia). Ajang ini pertama kali ditayangkan oleh TVRI kemudian 

berpindah ke stasiun swasta. Munculnya MTV Asia juga membuat video 

musik menjadi video klip musik. Dan sekarang hampir seluruh televisi 

menayangkan acara video musik sebagai salah satu program andalanya.  

Jadi, video klip sangat mendukung suatu individu atau band 

mendapat promosi yang sangat baik. Tidak lepas dari peran dunia televisi 

juga sangat membantu. Video klip musik tidak lagi menjadi film pendek 
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yang berlagu atau musik tapi berisi potongan-potongan adegan atau gambar 

yang diiringi lagu atau musik yang lebih padat dan efisien seperti iklan.  

E.2      Membongkar Mitos : Sebuah Strategi Budaya 

Bagaimana mitos “symbol Illuminati” dalam kerangka besar 

mitologi budaya massa kaum zionis tersebut dapat di bongkar? Gagasan 

pembongkaran yang dapat dilakukan akan berangkat dari dua gagasan 

tentang pembongkaran tanda yaitu dari Barthes dengan pembongkaran 

semiologis-nya dan Derrida dengan teori dekonstruksinya. Pemikiran 

pertama adalah pengembangan gagasan-gagasan Saussure meskipun dalam 

jalur yang sama sedangkan gagasan kedua bertolak dari ide yang sama 

namun telah terlampauinya. Oleh karena itu  Barthes, meskipun masih dapat 

diperdebatkan, masuk ke dalam klasifikasi pemikiran strukturalis sedangkan 

Derrida dianggap telah masuk dalam tradisi pasca strukturalis karena 

bertolak namun melampaui strukturalisme. Kedua pemikiran tersebut akan 

coba diuraikan pada bagian ini beserta gagasan aplikatifnya terutama dalam 

contoh musik pop Korea. Gagasan utama Barthes yang digunakan adalah 

tentang mitos dan pembongkarannya. Mitos dalam pemikiran Barthes 

berangkat dari pemaknaan tingkat kedua dimana yang pertama adalah 

denotasi sedangkan yang kedua disebut konotasi. Suatu tanda dapat 

mempunyai berbagai konotasi namun konotasi dominan lah atau dari mereka 

yang berkuasa yang diterima sebagai konvensi bersama. Disinilah konotasi 

tersebut berubah menjadi mitos. Guna membongkar mitos tersebut 

diperlukan satu bentuk yang disebutnya demontage semiologique (Barthes 
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dalam Hoed, 2008: 41). Karena mitos beroperasi dengan menaturalkan 

sesuatu yang cultural maka suatu mitos dapat dibongkar dengan 

memperlihatkan ketidak alamiahannya. Analisis paradigmatic menunjukan 

bahwa suatu tanda adalah pilihan dari berbagai pilihan tanda lain yang tidak 

hadir. 

Benda jatuh, suatu yang natural, tidak mempunyai pilihan akan jatuh 

ke atas atau ke bawah tapi manusia dapat memilihakan mengenakan topi, 

sebuah tanda, atau caping saat pergi ke sawah. Begitu juga analisis 

sintagmatik menampakkan bahwa susunan suatu tanda adalah pilihan 

yangada untuk merangkai tanda menjadi makna. Seseorang dapat memilih 

untuk mengenakan topi itu di kepala atau di kaki berdasarkan keputusan 

kulturalnya. Jadi, pembongkaran semiologis dapat memperlihatkan aspek 

ketidaknaturalan sebuah konotasi sehingga menelanjangi mitos tersebut 

dengan memperlihatkan wajah kulturalnya sebagaimana ditampilkan kajian 

ini terhadap video klip pop Korea. Gagasan Derrida berangkat dari 

penentangannya terhadap relasi antara penanda dan petanda yang mantap 

dalam pemikiran Saussure. Derrida (1967, diakses 7 Mei 2014 jam 20.05 

WIB) berpendapat bahwa tidak ada relasi yang stabil antara keduanya. Suatu 

penanda tidak harus terkait dengan petanda tertentu dan begitu juga 

sebaliknya. Namun relasi keduanya tersebut juga tidak dapat dibuang begitu 

saja karena masih dapat digunakan. Oleh karena itu Derrida menyarankan 

memberi tanda silang (under erasure [sous rature]) terhadapnya. Gagasan 

ini membuka konsep dekonstruksi yang berasal dari destruksi yaitu 
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penghancuran dan konstruksi yaitu pembangunan. Jadi dekonstruksi adalah 

penghancuran dan pembangunan tanda secara bersama dan terus menerus. 

Simbol-simbol Illuminati yang digunakan dalam budaya massa 

adalah satu penanda yang tidak terikat kaku dengan satu petanda tertentu. 

Sebagai satu bentuk komoditas. Para produsen berusaha agar relasi tersebut 

mapan melalui berbagai sistem komunikasi pemasaran. Dengan 

dekonstruksi maka relasi tersebut dapat di bongkar terus menerus dan di 

goyang kepamanannya melalui permainan penanda-petanda. Beberapa 

contoh dapat dikemukakan disini. Simbol Illuminati yang di pahami sebagai 

nama persaudaraan tertutup yang bertujuan untuk menguasai dunia dan 

menghapus semua agama menjadi satu tatanan dunia baru tersebut telah 

dijadikan simbol musik pop Korea yang dapat didekonstruksi dengan 

beberapa cara. Yang pertama dengan merubah petanda, artinya mengaitkan 

satu penanda dengan petanda lain. Jadi simbol Illuminati yang di kaitkan 

dengan simbol mistik  dapat digunakan sebagai konsep video klip. Misalkan 

simbol mistis heksagram yaitu simbol Illuminati yang di susupkan dalam 

video klip Korea yang selama ini video klip Korea berkonsep non mistik 

contohnya konsep percintaan atau sebagainya. relasi yang berkembang dari 

semula : 

member dengan konsep simbol Illuminati→member mistis  

videoklip dengan member berkonsep simbol Illumnati→videoklip mistis 

Berubah menjadi: 

member dengan konsep simbol Illuminati → member mistis 
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→ member konsep non mistik 

video klip dengan member berkonsep simbol Illumnati→video klip mistis 

→ member konsep non mistik 

Terjadilah pluralisme petanda terhadap satu penanda. Strategi 

sebaliknya juga dapat dilakukan dengan pengayaan penanda terhadap 

petanda. Jadi, dalam kasus konsep Illuminati yang seharusnya tidak 

menyusup di dalam video klip Korea, akan tetapi pada kenyataannya 

symbol Illuminati sudah merasuki di dalam konsep video klip Korea 

tersebut, bila mana symbol Illuminati digantikan dengan symbol 

percintaan maka relasi yang semula seperti berikut:  

video klip dengan konsep Illuminati → video klip mistis 

Berubah menjadi : 

video klip dengan konsep Illuminati → video klip mistis 

video klip dengan konsep percintaan → 

Muncullah pluralisme di sisi penanda terhadap satu petanda. 

Demikianlah dapat dilihat bahwa diperlukan satu usaha budaya 

yang terus menerus guna melawan pembekuan satu konotasi menjadi 

mitos. Sebuah usaha pertarungan budaya yang dan akan melelahkan dan 

akan berhenti . Setiap kali konotasi akan membekukan di dalam 

masyarakat maka setiap itu perlu satu permainan pemaknaan yang baru. 

Sebuah dinamika panjang dalam sejarah kehidupan masyarakat yang pada 

dasarnya adalah perjuangan menghindari kebekuan berpikir karena 
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bekunya relasi pemaknaan yang sesungguhnya tidak stabil tersebut oleh 

satu kekuasaan terutama saat sekarang berupa kekuasaan modal. 

E.2.1   Simbol Menghasilkan Makna dari Pelaku Komunikasi 

Ketika masyarakat majemuk berinteraksi dengan masyarakat lain 

yang berbeda budaya, maka tatkala proses komunikasi dilakukan, simbol-

simbol verbal atau nonverbal secara tidak langsung dipergunakan dalam 

proses tersebut. Penggunaan simbol-simbol ini acapkali menghasilkan 

makna-makna yang berbeda dari pelaku komunikasi, walau tak jarang 

pemaknaan atas simbol akan menghasilkan arti yang sama, sesuai harapan 

pelaku komunikasi tersebut. 

Maka, simbol yang diartikan Pierce sebagai tanda yang mengacu 

pada objek itu sendiri, melibatkan tiga unsur mendasar dalam teori segi tiga 

makna : simbol itu sendiri, satu rujukan atau lebih dan hubungan antara 

simbol dengan rujukan (Sobur, 2003 : 156). Di sini dapat dilihat, bahwa 

hubungan antara simbol sebagai penanda dengan sesuatu yang ditandakan 

(petanda) sifatnya konfensional. Berdasarkan konvesi tersebut, Alex Sobur 

(2003 : 156) memaparkan, masyarakat pemakainya menafsirkan ciri 

hubungan antara simbol dengan objek yang diacu dan menafsirkan 

maknanya. 

Simbol tidak dapat hanya disikapi secara isolatif, terpisah dari 

hubungan asosiatifnya dengan simbol lainnya. Simbol berbeda dengan 

bunyi, simbol telah memiliki kesatuan bentuk dan juga makna. Maka, pada 

dasarnya simbol dapat dibedakan menjadi simbol-simbol universal, simbol 
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kultural yang dilatarbelakangi oleh kebudayaan tertentu, dan simbol 

individual (Hartoko-Rahmanto, 1998 : 133). Sedangkan dalam “bahasa” 

komunikasi, simbol ini seringkali diistilahkan sebagai lambang. 

Di mana simbol atau lambang dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan 

kelompok atau masyarakat (Sobur, 2003 : 157). Lambang ini meliputi kata-

kata (berupa pesan verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya 

disepakati bersama. Kemampuan manusia menggunakan lambang verbal 

dan nonverbal memungkinkan perkembangan bahasa dan menangani 

hubungan antara manusia dan objek (fisik, abstrak dan sosial) tanpa 

kehadiran manusia dan objek tersebut. Sebagai contoh di suku Amungme, 

gunung dan tanah disimbolkan sebagai ibu mereka yang memberikan 

kehidupan dan kematian pada nantinya. Air-air sungai yang membelah 

perkampungan masyarakat suku Amungme ini dimaknai sebagai air susu 

yang mengalir melalui payudara sang ibu. Dapat dikatakan, bahwa 

masyarakat tersebut telah melakukan simbolisasi yang maknanya telah 

disepakati bersama. 

Walaupun simbol atau lambang merupakan salah satu kategori tanda 

(sign), dan Pierce pun menyatakan bahwa tanda (signs) terdiri atas ikon, 

indeks dan simbol, akan tetapi simbol dan tanda adalah dua hal yang 

berbeda. Perbedaan itu terletak pada pemaknaan keduanya terhadap objek-

objek yang ada di sekelilingnya. Tanda berkaitan langsung dengan objek dan 

tanda dapat berupa benda-benda serta tanda-tanda yang merupakan keadaan. 
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Sedangkan simbol, seperti yang dikutip Sobur (2003 : 160-62), memerlukan 

proses pemaknaan yang lebih intensif setelah menghubungkan simbol 

dengan objek, simbol pun lebih sustensif daripada tanda. 

Sedangkan Saussuren berpendapat, simbol merupakan diagram yang 

mampu menampilkan gambaran suatu objek meskipun objek itu tidak 

dihadirkan. Sebuah simbol, dalam perspektif Saussuren, adalah jenis tanda 

di mana hubungan antara penanda dan petanda seakan-akan bersifat arbitrer. 

Konsekuensinya, hubungan antara kesejarahan mempengaruhi pemahaman 

pelaku komunikasi, yaitu individu atau masyarakat (Sobur, 2003 : 158-62).  

Hubungan antara simbol dengan komunikasi adalah simbol dan juga 

komunikasi, tidak muncul dalam suatu ruang hampa sosial, melainkan dalam 

suatu konteks atau situasi tertentu. Di mana pada dasarnya konteks 

merupakan suatu situasi dan kondisi yang bersifat lahir dan batin yang 

dialami para peserta komunikasi. Menurut Liliweri (2001 : 198) seperti yang 

dikutip Alex Sobur dalam Semiotika Komunikasi, konteks dikenal dalam 

beberapa bentuk, antara lain : konteks fisik, konteks waktu, konteks historis, 

konteks psikologis dan konteks sosial budaya.  

Masih berhubungan dengan uraian di atas, Mead (dalam Mulyana, 

2001 : 80) membedakan simbol menjadi simbol signifikan (significant 

symbol) dan tanda alamian (natural signs). Menurut Mead, simbol signifikan 

yang merupakan bagian dari dunia makna digunakan dengan sengaja sebagai 

sarana komunikasi. Sedangkan tanda alamiah yang merupakan bagian dari 
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dunia fisik digunakan secara spontan dan tidak sengaja dalam merespon 

stimuli.  

Di mana makna simbol secara sembarang dipilih dan berdasarkan 

kesepakatan yang tidak memiliki hubungan kausal dengan apa yang 

direpresentasikannya (Sobur, 2003 : 163). Karena kebutuhan pokok manusia 

adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang dan sifat dasar 

manusia adalah kemampuannya menggunakan simbol, maka simbol adalah 

sesuatu yang berdiri atau ada untuk sesuatu yang lain, kebanyakan 

diantaranya bersembunyi atau tidaknya, tidak jelas. Selan itu menurut 

Sussane Langer (dalam Johannesen, 1996 : 47), bahwa dengan kebutuhan 

dasar akan simbolisasi yang mungkin tidak dimiliki makhluk lain selain 

manusia maka simbolisasi akan berfungsi secara kontinu dan merupakan 

proses yang fundamental pikiran manusia.  

Dengan keunikan ini, maka manusia sebagai pelaku komunikasi 

dapat segera mengubah data tangkapan indra menjadi simbol-simbol, dan 

manusia dapat menggunakan simbol-simbol untuk menunjuk kepada simbol 

lain dan untuk mewariskan pengetahuan, wawasan, juga kebudayaan yang 

terpendam dari generasi ke generasi (Sobur, 2003 : 164). Maka, simbol 

dapat berdiri untuk suatu institusi, cara berpikir, ide, harapan dan banyak hal 

lainnya. Melalui simbolisasi ini pula, dapat dikatakan bahwa manusia sudah 

memiliki kebudayaan yang tinggi dalam berkomunikasi, seperti adanya 

bunyi, isyarat sampai kepada simbol yang dimodifikasi dalam bentuk sinyal-

sinyal melalui gelombang udara dan cahaya (Sobur, 2003 : 164). 
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E.3      Simbol Illuminati Dalam Industri Musik Korea  

Simbolisme Illuminati tidak hanya hadir dalam musik pop Amerika 

atau di negara lainnya, tetapi juga banyak terdapat pada musik pop Korea 

(K-Pop), sebuah industri multi-milyar yang mencapai jutaan penggemar 

anak muda. Kita akan melihat simbolisme okultisme yang ditemukan pada 

video klip “I‟m the Best” 2Ne1,“Mama” Exo, “fantastic baby” Bigbang, 

untuk melihat bagaimana kekuatan tersembunyi bahwa aturan-aturan 

industri musik Amerika juga berlaku sama pada aturan musik Korea. Dalam 

tahun terakhir industri musik K-Pop (pop Korea) telah memproduksi sendiri 

bintang pop untuk melayani pasar Asia yang sangat besar. Mengingat 

pentingnya populasi yang besar, tidak mengherankan bahwa budaya timur 

ini juga tercemar oleh agenda elit.  

Video klip “I‟m the Best” 2Ne1,“Mama” Exo, “fantastic baby” 

Bigbang adalah contoh utama simbolisme Illuminati di K-Pop, homogenitas 

dari pesan populasi global menjadi semakin jelas sehingga perbedaan 

budaya digantikan oleh budaya populer tunggal.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana semiotik 

simbol Illuminati dalam video klip “I‟m the Best” 2Ne1,“Mama” Exo, 

“fantastic baby” Bigbang.  

Adapun objek dalam penelitian ini adalah scene atau shot-shot dalam 

video klip “I‟m the Best” 2Ne1,“Mama” Exo, “fantastic baby” Bigbang.  

Dalam setiap shot video klip “I‟m the Best” 2Ne1,“Mama” Exo, 

“fantastic baby” Bigbang terdapat banyak pesan yang memiliki makna yang 
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langsung dan makna yang tidak langsung yang akan disampaikan kepada 

khalayak. 

E.3.1   Illuminati Menguasai Dunia oleh Kaum Zionis 

Illuminati adalah kelompok persaudaraan rahasia yang sangat 

tertutup. Illuminati berasal dari bahasa latin Illuminatus yang berarti 

tercerahkan, adalah nama yang diberikan kepada organisasi persaudaraan 

rahasia kuno yang pernah ada dan diyakini masih tetap ada sampai sekarang, 

walaupun tidak ditemukan bukti-bukti nyata tentang keberadaan organisasi 

persaudaraan ini.  

Secara historis, nama Illuminati ini merujuk kepada Illuminati 

Bavaria, yaitu sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan di Eropa 

yang didirikan pada 1 Mei 1776 M di Ingolstadt (Bavaria Atas) dengan 

nama Ordo Illuminati. Anggota awalnya sebanyak lima orang dan di 

pelopori Adam Weishaupt, keturunan Yahudi yang lahir dan besar di 

Ingolstadt dan berlatar belakang pendidikan sebagai Jesuit. Tetapi, ada juga 

penelitian yang menyebutkan, organisasi Illuminati ini sudah ada jauh 

sebelum masa Adam Weishaupt. Menurut penelitian ini, Illuminati 

merupakan organisasi rahasia Yahudi yang bergerak di bawah tanah, 

menjalankan segenap agenda Zionisme yang didasarkan pada ajaran Qabala, 

yaitu ordo rahasia Yahudi tertua yang telah berusia lebih kurang 4.000 

tahun. 

Adam Weishaupt hanyalah kelanjutan tangan ordo Qabala putih, 

yaitu salah satu ordo Qabala yang lebih menekankan misi politik, di 
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samping mengembangkan ajaran Qabala dalam menyembah Lucifer. 

Mereka merumuskan, misi Qabala adalah menentukan arah peradaban 

manusia guna membentuk “tatanan dunia baru” ( Novus ordo seclorum) dan 

“Pemerintahan Satu Dunia” ( E Pluribus Unum) di bawah kepemimpinan 

kaum Yahudi.  

Di antara salah satu tujuan organisasi ini adalah menghapuskan 

semua agama yang ada. Dan menurut penelitian yang disebutkan di atas, 

Adam Weishaupt inilah perumus The Protocols of the Elders of Zion 

(protokol tokoh-tokoh zionisme) yang berisi agenda besar dengan tujuan 

utama untuk penguasaan dunia oleh kaum Zionis.  

Dari keterangan dan gambaran ringkas tentang Illuminati, dapat kita 

ambil kesimpulan bahwa ia merupakan suatu kelompok atau organisasi 

rahasia yang bertujuan menguasai dunia di bawah kepemimpinan kaum 

Zionis dan menghapuskan semua agama yang ada, dengan menggunakan 

segala cara untuk mencapai tujuannya. 

E.3.2   Hubungan antara Illuminati dengan Freemasonry 

Sejak bergabung dengan kelompok Freemasonry, Illuminati menjadi 

semakin kuat karena dibantu oleh jaringan kelompok Freemasonry yang 

sepertinya tidak menyadari telah dijadikan alat transportasi aman oleh 

Illuminati. Illuminati terus diburu oleh gereja. Mereka dicap sebagai 

penganut paham Luciferian Conspiracy, dikarenakan mereka, sama seperti 

halnya Freemasonry, memiliki ritual pemujaan kepada “Sang Arsitek 

Agung” atau “The Great Architect”, yang dilambangkan oleh mereka berupa 
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“The Wholeseeing-Eye” atau “Mata tuhan” (diambil dari legenda mesir); 

yang merupakan simbol dari Lucifer (sebutan setan dalam tradisi kristiani).  

Sejak 1782 gerakan Illuminati menyebar dari Denmark sampai ke 

Portugal, bahkan lebih jauh lagi. Orang-orang Inggris yang terilluminasi 

bergabung dengan orang-orang Amerika membangun Loji Columbia di kota 

New York pada tahun yang sama. Seorang bangsawan muda Rusia, 

Alexander Radischev, bergabung di Leipzieg, dan menyebarkan doktrinnya 

ke kampung halamannya di St. Petersburg. 

Di Lisabon seorang penyair bernama Claudio Manuel da Costa 

menjadi anggota, dan ketika hijrah ke Brazil ia mendirikan sebuah cabang 

dengan dibantu dua orang dokter dari Ouro Preto, Domingos Vidal 

Barbarosa dan Jose Alvares Maciel. Pada tahun 1788 trio ini melancarkan 

pemberontakan Illuminati yang pertama, Inconfidencia Mineira, tetapi 

pemberontakan itu ditumpas ketika baru saja berputik oleh raja muda 

Marquis de Barbacena. Hingga saat ini, mereka berjuang secara diam-diam 

melawan dan berusaha meruntuhkan gereja katolik roma, yang dianggap 

melambangkan kekuasaan dari Yesus Kristus, musuh Lucifer. 

E.4      Analisis Semiotik, Analisis untuk Mengkaji Tanda 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda (Sobur, 2004:16). Tanda-tanda adalah perangkat yang dipakai dalam 

upaya mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-

sama manusia. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi pada 

dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memakai 
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hal-hal (thing). Memaknai (to signify dalam halini tidak dapat 

dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to communicate). 

Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, yang 

mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi 

system terstuktur dari tanda. 

Kata semiotika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, semeon yang 

berarti “tanda” (Sudjiman dan van Zoest, 1996:vii dalam Sobur, 24:16). 

Semiotika berakal dari studi klasik dan skolastik atas seni logika, retirika 

dan poetika (Kurniawan, 201:49) 

Litlejohn dan Foss (2012) dalam bukunya Theories of Human 

Communication, menyatakan bahwa semiotik telah menjadi hal penting 

yang membantu kita dalam memahami apa yang terjadi dalam pesan, 

bagian-bagiannya, dan bagaimana bagian-bagian itu disusun. Teori ini juga 

membantu kita untuk memahami bagaimana menyampaikan pesan supaya 

bermakna. Littlejohn menyertakan tiga jenis teori semiotic dalm tulisannya 

yakni teori symbol, bahasa, dan perilaku non-verbal. Tapi peneliti hanya 

akan mengambil satu dari tiga teori tersebut sebagai pisau analisis dalam 

skripsi ini. Teori itu antara lain adalah teori simbol. 

Teori simbol pertama kali diperkenalkan oleh Susan Langer, penulis 

Philosophy in a New Key. Langer memikirkan simbolisme yang menjadi inti 

pemikiran filosofi karena simbolisme mendasari pengetahuan dan 

pengalaman sesama manusia. Menurut Langer, perasaan manusia dimediasi 

oleh konsepsi, symbol, dan bahasa (Littlejohn & Foss, 2012:153). 
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Sebuah simbol adalah “sebuah instrument pemikiran” simbol ada 

untuk sesuatu. Simbol-simbol bekerja dengan menghubungkan sebuah 

konsep, ide umum , pola, atau bentuk. Kemudian Langer melanjutkan bahwa 

konsep adalah makna yang disepakati bersama-sama diantara pelaku 

komunikasi. Bersama, makna yang disetujui adalah makna denotative, 

sebaliknya, gambaran atau makna pribadi adalah makna konotatif. Langer 

memandang makna sebagai sebuah hubungan kompleks di antara symbol, 

objek, dan manusia yang melibatkan denotasi (makna bersama) dan konotasi 

atau makna pribadi (Littlejohn & Foss, 212:154:155). 

Jika berbicara denotasi dan konotasi dalam semiotika, maka tidak 

akan terlepas dari pemikiran Roland Barthes (1915-1980) yang telah 

mengembangkan pemikiran Sussure. Dalam teorinya tersebut Barthes 

mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan pertandaan, yaitu tingkat 

denotasi dan konotasi. Denotasi adalah pertandaan yang menjelaskan 

hubungan penanda dan petanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, 

langsung, dan pasti. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan 

hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang 

tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti (Junaidi, 2009) 

Untuk menjelaskan pemikiran Barthes, tidak cukup dengan 

gambaran tekstual semata, berikutnya akan ada deskripsi yang lebih 

sederhana dan mudah dipahami melalui peta semiotik Roland Barthes. 
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E.4.1   Semiotik Roland Barthes, Mencakup Denotasi dan Konotasi 

Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Saussure tertarik 

pada cara kompleks pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat 

menentukan makna, tetapi kurang menarik pada kenyataan bahwa kalimat 

yang sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang 

berbeda situasi. 

Roland Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan 

interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural 

penggunaanya, interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang 

dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal 

dengan “order of signification”, mencakup denotasi (makna sebenarnya 

sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman 

kultural dan personal).Di sinilah titik perbedaan Saussure dan Barthes 

meskipun Barthes tetap mempergunakan istilah signifier-signified yang 

diusung Saussure.  

Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” yang 

menandai suatu masyarakat. “Mitos” menurut Barthes terletak pada tingkat 

kedua penandaan. Jadi setelah terbentuk system sign-signifier-signified, 

tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda 

kedua dan membentuk tanda baru. Jadi, ketika suatu tanda yang memiliki 

makna konotasi kemudian berkembang menjadi makna denotasi, maka 

makna denotasi tersebut akan menjadi mitos. Jadi, dalam kerangka Barthes 

konotasi identik dengan operasi ideology, biasa disebut mitos dan berfungsi 
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untuk mengungkapkan dan memberikan kebenaran bagi nilai-nilai dominan 

yang berlaku dalam suatu periode tertentu (Budiman, 2001 dalam Sobur, 

2006:71).  

Pendekatan semiotik Roland Barthes (1983) secara khusus tertuju 

pada sejenis tuturan yang disebutnya sebagai mitos. Menurut Barthes, 

bahasa memerlukan kondisi tertentu untuk dapat menjadi mitos, yaitu secara 

semiosis dicirikan oleh hadirnya sebuah tataran signifikasi yang disebut 

sebagai sistem semiologis tingkat kedua (the second order semiological 

system) penanda-petanda berhubungan dengan petanda-petanda sedemikian 

rupa sehingga menghasilkan tanda. Selanjutnya tanda-tanda pada tataran 

pertama ini pada gilirannya hanya akan menjadi penanda-penanda yang 

berhubungan pula dengan petanda-petanda pada tataran kedua. Pada tataran 

signifikasi lapis kedua inilah mitos bercokol (Barthes, 1983 dalam Budiman, 

2011:38). Aspek material mitos, yakni penanda-penanda pada the second 

order semiological system itu, dapat disebut sebagai retorik atau konotator-

konotator, yang tersusun dari tanda-tanda pada system pertama; sementara 

petanda-petandanya sendiri mdapat dinamakan sebagai fragmen ideology 

(Barthes, 1981 dalam Budiman, 2011:38) 

Untuk lebih mudah memahami konsep yang ditawarkan oleh Roland 

Barthes tentang semiotika, maka perlu digambarkan model sederhana 

dengan peta semiotik. 
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 Peta Semiologi Roland Barthes 

Signifier(Penanda) Signified(Petanda) 

Tanda Denotatif 

Penanda Konotatif Petanda Konotatif 

Tanda Konotatif 

Sumber: Paul Cobley & Litza Jansz.1999. Introducing Semiotics.New York: 

Totem Books, hlm. 51. 

 

Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif terdiri atas 

penanda dan petanda. Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif 

adalah juga penanda konotatif. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan 

unsur material: hanya jika Anda mengenal tanda “singa”, barulah konotasi 

seperti harga diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin. (Cobley 

dan Jansz, 1999:51).  

Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki 

makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif 

yang melandasi keberadaannya. Sesungguhnya, inilah sumbangan Barthes 

yang sangat berarti bagi penyempurnaan semiologi Saussure, yang berhenti 

pada penandaan dalam tataran denotatif (Sobur, 2003:69). 

E.4.2   Mitos menurut Roland Barthes untuk Mengkaji Ideologi 

Teori Barthes tentang mitos/ideologi memungkinkan seoarng 

pembaca atau analis untuk mengkaji ideologi secara sinkronik maupun 

diakronik. Secara sinkronik, makna terantuk pada suatu titik sejarah dan 

seolah berhenti di situ, oleh karenanya penggalian pola-pola tersembunyi 

yang menyertai teks menjadi lebih mungkin dilakukan. Pola tersembunyi ini 
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boleh jadi berupa pola oposisi, atau semacam skema pikir pelaku bahasa 

dalam representasi. Sementara secara diakronik analisis Barthes 

memungkinkan untuk melihat kapan, di mana dan dalam lingkungan apa 

sebuah sistem mitis digunakan. Mitos yang dipilih dapat diadopsi dari masa 

lampau yang sudah jauh dari dunia pembaca, namun juga dapat dilihat dari 

mitos kemrin sore yang akan menjadi “founding prospective history”. Media 

seringkali berperilaku seperti itu, mereka merepresentasikan, kalau bukan 

malah menciptakan mitos-mitos baru yang kini hadir di tengah masyarakat. 

Untuk yang terakhir ini, penulis berkecenderungan untuk mengatakan bahwa 

media melakukan proses „mitologisasi‟, dunia kita sehari-hari digambarkan 

dalam cara yang penuh makna dan dibuat sebuah pemahaman yang generik 

bahwa memang begitulah seharusnya dunia. Iklan, berita, fesyen, 

pertunjukan selebritas adalah dunia kecil yang akrab kita jumpai dan 

menjadi ikon dari dunia besar: mitos dan ideologi di baliknya. 

Pemikiran Barthes tentang ideologi seringkali bersinggungan dengan 

pemikiran Althusser, dan keduanya memang terlihat saling melengkapi. 

Rupanya Barthes adalah salah seorang mahasiswa Althusser. Kedua orang 

yang berbeda generasi itu mempunyai minat yang sama: ideologi. Baik 

Althusser maupun Barthes sepakat bahwa ideologi menjadi tempat di mana 

orang mengalami subyektivitasnya. Hanya saja, Barthes telah menerapkan 

teori subyektivitas yang berada di luar jangkauan analisis Althusser. Barthes 

dapat menjangkau teori subyektivitas melalui konsepnya tentang sistem 

mitis, di mana dia dapat menjelaskan konsepnya secara lebih skematik. Dan 
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boleh jadi Barthes akan menjadi lebih akrab dengan kita karena apa yang 

diambilnya seringkali berasal dari dunia yang amat dekat dengan kehidupan 

kita sehari-hari. Ideologi menjadi persoalan konsumsi, secara tidak sadar 

kita melahapnya dalam persoalan keseharian, dan konsumsi pun menjadi 

bermakna ideologis. Ini yang membedakannya dengan Althusser yang 

terpancang pada Marxisme klasik dalam melihat hubungan antara negara 

dan masyarakat sipil, sehingga dalam kerangka kerja Althusser, analisis 

Barthes mungkin berada di luar jangkauan Althusser tentang 

ideologi. Barthes tidak seperti itu, apa yang dilihatnya seringkali kita 

rasakan sebagai sesuatu yang remeh-temeh, justru dapat dimaknai dengan 

begitu mendalam. Pencarian makna oleh pembaca tidak mandeg, karena 

selalu saja ada hal-hal baru yang akan muncul dan bermakna. Barthes 

sesungguhnya hanya memberi tongkat kecil bagi seorang yang rabun untuk 

dapat menyusuri jalan yang tak rata dan berlobang. Dan kita acapkali 

menjadi orang rabun itu. 

E.4.3  Semiotika Medium Televisi, Sebagai Pembawa Tanda dalam 

Pengambilan Gambar 

Di dalam penerapan semiotika pada televisi, menjadi masuk akal 

bagi kita untuk memperhatikan aspek-aspek dari medium yang berfungsi 

sebagai tanda, untuk membedakan: sebagai pembawa tanda. Apa yang 

menarik dari televisi adalah pengambilan gambar dari kamera yang 

dilakukan. Dibawah ini terdapat daftar yang memuat hal penting tentang 

pengambilan gambar, yang berfungsi sebagai penanda, dan apa yang 
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biasanya di tandai pada tiap pengambilan gambar tersebut.(Berger, 1999: 

33). 

Tabel 1.4 Rumus Konsep Pemaknaan Berger 

Penanda 

(penanda 

gambar) 

 

Definisi Penanda (makna) 

Close Up Hanya wajah Keintiman 

Medium Shot Hampir Seluruh tubuh Hubungan personal 

Long Shot Setting dan karakter 
Konteks skope, jarak 

public 

Full Shot Seluruh tubuh Hubungan social 

 

Penanda 

(penanda 

kamera) 

Definisi Penanda (makna) 

Pan down 
Kamera mengarah ke 

bawah 
Kekuasaan, kewenangan 

Pan up  Kamera mengarah ke atas Kelemahan, pengecil 

Dooly in  Kamera bergerak ke depan Observasi, fokus 

 

Penanda 

(penanda 

penyunting) 

Definisi Penanda (makna) 

Fade in 
Gambaran kelihatan pada 

layar kosong 
Permulaan 

Fade out 
Gambar di layar menjadi 

hilang 
Hubungan Personal 

Wipe Gambar terhapus dari layar  “Penentuan”kesimpulan 

Sumber: Arthur Asa Berger. Media Analysis Techniques. Hal. 33-34 

Hal di atas menunjukkan semacam tata bahasa televisi seperti 

pengambialn gambar, kerja kamera, dan teknik penyunting. Hal tersebut 

membantu kita untuk memahami apa yang terjadi pada sebuah program. 

Terdapat pula hal yang mungkin juga menarik, seperti teknik pencahayaan, 

penggunaan warna, efek suara, dan musik. Semua penanda tersebut 

menolong kita untuk menerjemahkan apa yang kita lihat dan yang kita 

dengar dari televisi. (Berger, 1999: 34) 
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F. METODE PENELITIAN 

 F.1   Pendekatan dan Paradigma Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif 

dengan paradigma kritis. Dalam kajian komunikasi para ahli kritik 

umumnya tertarik dengan bagaimana pesan memperkuat penekanan dalam 

masyarakat. Meskipun para ahli teori kritik tertarik pada tindakan sosial, 

mereka juga fokus pada wacana dan teks-teks yang mempromosikan 

ideologi-ideologi tertentu, membentuk dan mempertahankan kekuatan, 

meruntuhkan minat-minat kelompok atau kelas tertentu (Littlejohn & Foss, 

2012:73) 

F.2   Diskusi Teori 

Teori yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah 

semiotika model Roland Barthes. Yaitu studi mengenai tanda dan segala 

sesuatu yang berhubungan dengannya, cara berfungsinya, serta hubungan 

dengan tanda-tanda lain. 

Pendekatan semiotika pada penelitian ini menggunakan teori Roland 

Barthes. Analisa semiotik mengamati semua aspek secara menyeluruh dari 

semua isi teks atau unsur visual lainnya termasuk cara penyajiannya atau 

istilah-istilah yang digunakan. Penulis akan memperhatikan makna dalam 

teks atau simbol pada video klip “I‟m the Best” 2Ne1,“Mama” Exo, 

“fantastic baby” Bigbang. Diantaranya dengan melihat kemungkinan adanya 

simbol-simbol Illuminati yang terdapat melalui video klip pop Korea. 
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F.3   Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah semua simbol yang terdapat 

dalam video klip “I‟m the Best” 2Ne1,“Mama” Exo, “fantastic baby” 

Bigbang yang berkaitan dengan Illuminati. Simbol disini adalah lambang-

lambang atau logo-logo yang digunakan oleh illuminati untuk menunjukan 

identitasnya pada dunia dan juga lirik lagunya yang mengandung unsur 

Illuminati. 

F.4   Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data 

F.4.1   Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti 

dengan mengamati dan mencatat secara sistematis. Sebagai pendukung, 

peneliti juga melakukan capture terhadap beberapa scene yang 

teridentifikasi sebagai simbol-simbol Illuminati dalam video klip Korea. 

Dalam hal ini, akan ditentukan pada objek analisis yaitu video klip “I‟m the 

Best” 2Ne1,“Mama” Exo, “fantastic baby” Bigbang. 

F.4.2   Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung di luar objek penelitian. 

Data-data tersebut adalah sebagai sumber referensi tertulis seperti buku, 

penelitian terdahulu, surat kabar, majalah, maupun data-data dari internet. 

Metode yang diterapkan adalah dokumentasi. 
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F.4.3   Teknik Analisis Data 

Pada analisis data ini, video klip disajikan dengan bentuk potongan-

potongan adegan atau shot yang terdapat dalam video klip yang telah dipilih 

pilih, dimana adegan yang dianggap telah mewakili beberapa item Illuminati 

yang disertai dengan keterangann teknik visual yang terkandung di 

dalamnya. Dalam memaknai tanda, peneliti menggunakan pendekatan 

semiologi barthes. Menggunakan analisis ini diharapkan mampu 

mengungkapkan makna dari simbol Illuminati pada video klip “I‟m the 

Best” 2Ne1,“Mama” Exo, “fantastic baby” Bigbang yang mungkin luput 

dari perhatian. Barthes mengulas sistem pemaknaan tataran kedua yang 

dibangun diatas sistem lain yang telah ada sebelumnya. Sistem kedua ini 

oleh Barthes disebut konotatif, sehingga berbeda dengan denotative atau 

sistem pemaknaan tataran pertama. 

F.4.4   Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang dipengaruhi dari 

konsep kesahihan (Validitas) dan keandalan (Releabilitas). Untuk 

menetapkan keabsahan data memerlukan teknik pengujian. Pengujian data 

penelitian dalam studi semiotika ini menggunakan teknik Sembilan formula 

yang diharapkan dapat memperkuat dan memperjelas penafsiran dan sebagai 

alat untuk uji validitas (Purwanto, 2009 dalam Anggraini, 2012:23). 

Kesembilan formula itu adalah : 
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1. Siapakah komunikator 

Semiologi komunikasi berangkat dari tafsir tanda yang dibangun oleh 

komunikator. Di sini komunikator harus mampu dijelaskan latar 

belakang social budaya dan ruang waktu dimana mereka hidup. 

Komunikator harus didefinisikan sebagai pihak sumber yang secara 

langsung ataupun tidak langsung ingin menyampaikan pesan kepada 

penerima. Dengan demikian harus ada jawaban atas siapa komunikator, 

siapa penerima yang dituju dan melalui saluran apa. 

2. Motivasi komunikator 

Semiologi komunikasi memuat tafsir tanda itu sendiri dalam 

hubungannya dengan maksud komunikator membangun pesan yang 

dimaksud. Dalam hal ini komunikator memposisikan diri sebagai apa 

dalam memburu target yang dicapai dan bagaimana mengkonstruksi agar 

pesan tersebut berhasil.  

3. Konteks fisik dan sosial 

Semiologi komunikasi menafsirkan tanda bedasarkan konteks sosial dan 

budaya, lingkungan konteks fisik, konteks waktu dan tempat dimana 

tanda itu diletakkan. Berarti pesan-pesan dikonstruksikan oleh 

komunikator dengan mempertimbangkan norma dan nilai sosial, mitos 

dan kepercayaan serta mempertimbangkan tempat dimana pesan tersebut 

akan disalurkan kepada publiknya (penerima). Pesan juga menunjuk 

pada ruang dan waktu, kapan dan dimana pesan itu diletakkan. 

4. Struktur tanda dan tanda lain 
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Semiologi komunikasi menafsirkan tanda dengan cara melihat tanda-

tanda lain yang berkaitan erat dengannya. Jadi harus selalu mengaitkan 

tanda yang ditafsir dengan tanda-tanda lain yang berdekatan dan secara 

fungsional dan relevansinya.  

5. Fungsi tanda, dan mitologi. 

Semiologi komunikasi memberikan makna pada tanda dengan cara 

melihat fungsi tanda tersebut dalam masyarakat. Fungsi ini sangat 

berhubungan erat dengan maksud sumber dalam menyalurkan pesan. 

6. Intertekstualitas 

Semiologi komunikasi memperkuat tafsir dan argumentasinya dengan 

cara membandingkan dengan fungsi tanda pada teks lain hal ini disebut 

interteks, yaitu upaya mendalam tafsir dengan cara mencari sumber-

sumber sejenis. Interteks dengan eksitensi tanda secara universal. Tanda 

digunakan oleh komunitas lain, dalam konteks dan referensi budaya 

yang berbeda. 

7. Intersubjektivitas 

Semiologi komunikasi memberi tafsir tanda-tanda dengan cara 

memperoleh dukungan dari penafsir lain dalam tanda-tanda yang 

mempunyai hubungan yang relevan. Inilah yang disebut 

intersubjektivitas, yaitu pandangan dari berbagai ahli yang biasanya juga 

saling bertentengan. Di sini peneliti mengambil konteksnya. Dalam hal 

ini disebut sebagai referensi, seperti buku dan pendukung lainnya. 
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8. Common Sense 

Semiologi komunikasi memakai tanda dengan cara mengambil alih 

pemaknaan secara umum yang berkembang di masyarakat (common 

sense). Hal ini berdasarkan atas tanda dalam pesan bisanya bersifat 

sosial. Tanda yang digunakan berdasarkan kesepakatan kolektif atau 

consensus sosial sehingga secara konvensional menjadi milik 

masyarakat. 

9. Penjelajah ilmiah peneliti 

Semiologi komunikasi merupakan tafsir intuitif yang dilakukan oleh 

penafsir berdasarkan pada pengalaman intelektual, keyakinan subjektif 

dan pengembaraan ilmiah terhadap tanda-tanda bersangkutan. Ini 

menyangkut kredibilitas dan otoritas keilmuan seseorang yang 

menggunakan akal sebagai landasan berfikirnya. 

Dari kesembilan formula diatas, formula yang diambil oleh peneliti 

untuk analisis semiotika video klip “I‟m the Best” 2Ne1,“Mama” Exo, 

“fantastic baby” Bigbang adalah yang kedua yaitu motivasi komunikator, 

dan yang ketujuh yaitu intersubjektivitas. Formula kedua yaitu motivasi 

komunikator menyatakan semiologi komunikasi memuat tafsir tanda itu 

sendiri dalam hubungannya dengan maksud komunikator membangun pesan 

yang dimaksud. Dalam hal ini komunikator memposisikan diri sebagai apa 

dalam memburu target yang dicapai dan bagaimana mengkonstruksi agar 

pesan tersebut berhasil. Kemudian yang ketujuh yaitu intersubjektivitas 

menyatakan bahwa semiologi komunikasi memberi tafsir tanda-tanda 
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dengan cara memperoleh dukungan dari penafsir lain dalam tanda-tanda 

yang mempunyai hubungan yang relevan. Inilah yang di sebut 

intersubjektivitas, yaitu pandangan dari berbagai ahli yang biasanya juga 

saling bertentengan. Disini peneliti mengambil konteksnya. Dalam hal ini 

disebut sebagai referensi, seperti buku dan pendukung lainnya. (Purwanto, 

2009 dalam Anggraini, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


