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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Musik merupakan bagian dari budaya manusia. Dalam situasi apapun 

musik selalu mengisi kehidupan. Dapat dikatakan musik telah menjadi bagian 

dari kebutuhan manusia. Musik adalah bagian dari tingkah laku manusia 

sehingga tidak dapat dilepaskan dari budaya tertentu. Sebagai “commodity 

listening” musik diyakini sebagai bahasa universal yang bisa memberikan 

kehangatan insani dan makanan rohani bagi si pendengar. Aliran musiknya 

yang ceria dan enak didengar mungkin bisa membuat kita menghentakan kaki 

atau menggerakkan kepala. Musik bukanlah bahasa konvensional seperti 

bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Cina, dan lain-lain. Namun sebagai sebuah 

sistem yang mampu mewakili suasana, perasaan, bahkan gagasan, musik 

mampu melampaui bahasa konvensional dalam menyampaikan apa yang 

dikandungnya secara univer (Allan dalam Muhaya, 2003: 27). 

Musik sebagai salah satu karya seni dapat dipahami sebagai simbol 

dalam komunikasi. Musik dan komunikasi secara umum mempunyai 

kemampuan untuk menghasilkan kembali atau menentang struktur sosial yang 

dominan, karena komunikasi dibentuk dari masyarakat. Hubungan antara 

musik dan masyarakat adalah timbal balik dimana dalam hubungan tersebut 

keduanya saling mempengaruhi. 

Sebuah lagu juga merupakan salah satu nilai kebudayaan manusia 

yang sifatnya universal dan sudah diakui oleh seluruh bangsa di dunia. Bagi 

kehidupan itu sendiri, sesungguhnya sebuah lagu dapat dijadikan sebagai 
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suatu kebutuhan hidup bagi manusia. Artinya disini, bahwa lagu merupakan 

nafas kehidupan bagi semua orang. Sebuah lagu mampu menyatukan berbagai 

perbedaan yang ada diantara manusia. Bahkan sebuah lagu mampu menjadi 

media komunikasi diantara semua lapisan masyarakat tanpa memperdulikan 

perbedaan harkat dan martabat. 

Sebuah lagu merupakan salah satu bagian dari seni, dan juga sebagai 

suatu kebutuhan dan kehidupan masyarakat di dunia. Oleh karena itu, sebuah 

lagu seharusnya dinilai tidak hanya dari sekedar merupakan bunyi-bunyian 

maupun suara-suara saja, namun lebih menekankan kepada sesuatu yang 

bernilai tinggi yang dapat memberikan arti lebih. 

Lirik lagu mempunyai peranan penting dalam menceritakan isi dari 

sebuah lagu. Dari lirik lagu, kita bisa mengetahui, memahami dan mamaknai 

pesan apa yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu kepada masyarakat yang 

mendengarkan lagu tersebut. Pencipta lagu biasanya selalu mengungkapkan 

dan menekankan tampilan lagu melalui lirik-lirik lagunya. Biasanya mereka 

bercerita tentang pengalaman pribadi, kejadian-kejadian dan kenyataan-

kenyataan dan suatu interaksi yang sangat sederhana sampai kepada kompleks 

dan apa-apa yang terjadi dalam suatu masyarakat. 

Pemaknaan terhadap sebuah lirik lagu harus dilakukan secara 

menyeluruh. Apabila dimaknai secara sepenggal-sepenggal saja, maka sebuah 

lirik lagu bisa disalah artikan. Alangkah baiknya apabila sebuah lirik lagu 

dibaca sebuah lirik lagu dengan mengikuti arus nadanya. Dengan demikian, 

letak pemenggalan kata akan lebih jelas. Tanpa mengetahui pemenggalan kata 

yang tepat, suatu kalimat akan bermakna sangat tidak jelas bahkan bisa 
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berbeda maknanya. Hal ini juga didasarkan bahwa sebuah lagu lebih dengan 

bahasa lisan. 

Lirik lagu dalam musik dapat menjadi sarana atau media komunikasi 

untuk mencerminkan realitas sosial yang beredar dalam masyarakat. Lirik lagu 

dapat dipakai sebagai sarana untuk sosialisasi dan pelestarian terhadap suatu 

sikap atau nilai. Oleh karena itu, ketika sebuah lirik diaransir dan 

diperdagangkan kepada khalayak mempunyai tanggung jawab yang besar atas 

tersebar luasnya sebuah keyakinan nilai-nilai bahkan prasangka tertentu. 

Bahasa menjadi bagian penting dari lagu, bahasa mencakup kode-

kode representasi yang tidak tampak penuh dengan beragam kompleksitas 

visualliteral, simbol dan metafora. Proses komunikasi termasuk musik 

merupakan refleksi dari realitas yang ada di masyarakat (musik campursari). 

Lewat lirik lagu seorang penyanyi menyampaikan berbagai pesan yang 

dikemas dalam tema-tema tertentu seperti pesan cinta, pesan semangat 

nasionalisme, tema-tema lingkungan hidup, keadilan sosial, serta tentang 

wanita. 

Berkaitan dengan wanita, wanita seringkali menjadi inspirasi bagi 

banyak pencipta lagu dalam menghasilkan sebuah karya seni. Keindahan 

wanita serta kekaguman terhadap wanita adalah dua hal yang banyak 

mendominasi lirik lagu, pop, rock, r&b, dangdut, dan lain lain. 

Berbicara mengenai wanita, tentunya tidak terlepas dari sistem sosial 

dimana mereka berada. Adanya usaha untuk memahami wanita juga 

merupakan usaha untuk memahami masyarakat. Dari banyak penelitian yang 

menjadikan wanita sebagai objek pengamatannya, kebanyakan mendapati 

bahwa wanita selama ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di 
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masyarakat. Selain itu juga berkesimpualan bahwa pria banyak mendapat 

keuntungan dari hak-hak istimewanya yang terus terpelihara.  

Fenomena ini disebabkan oleh hadirnya sebuah konstruk sosial yang 

secara nyata menganut pada nilai-nilai budaya patriarki yang sejak lama telah 

dimapankan menjadi sistem yang mendunia dan bisa jadi merupakan ideologi 

yang paling banyak pengikutnya. Budaya patriarki merupakan salah satu 

ideologi yang hadir dalam masyarakat di seluruh penjuru dunia dan menjadi 

salah satu sumber terjadinya ketimpangan gender yang berujung pada bentuk-

bentuk perilaku yang merugikan kaum wanita, tidak terkecuali di Indonesia. 

Ideologi patriarki mensyaratkan adanya pengendalian kekuasaan atau 

dominasi oleh pria serta stereotipe peran wanita. Masyarakat yang menganut 

ideologi ini akan menempatkan nilai-nilai budaya patriarkis sebagai fondasi 

konstruk sosialnya. Kaum pria akan selalu mewarisi sebuah tatanan sosial 

yang menjadikan mereka mendominasi ruang kekuasaan dan kewenangan.  

Sehingga aktivitasa-aktivitas sosial selalu dikaitkan dengan tindakan 

mereka dan secara perlahan menjadi sebuah aturan-aturan yang dianggap 

baku. Hal inilah yang menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan atau 

bahkan penindasan terhadap kaum wanita dalam masyarakat. 

Dalam berbagai produk media, wanita dihadirkan sebagai objek 

penarik perhatian. Apapun ragam produk atau tayangan yang ditawarkan 

melalui sebuah media, wanita kerap dijadikan „tumbal‟ untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. Seperti yang diungkapkan Irwan Abdullah, bahwa media 

massa membuat wanita menjadi alat yang persuasif dalam menjual berbagai 

komoditas, hal itu menjadi usaha untuk memberikan daya tarik erotis pada 

suatu produk. Kelincahan, kesegaran, kenyamanan, dan keindahan adalah sifat 
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yang dianggap melekat pada wanita dan menjadi daya tarik erotis produk-

produk tersebut. Kecantikan model wanita dalam iklan (baca: media) – 

meskipun tidak ada kaitannya dengan produk, adalah daya tarik utama 

sekaligus identifikasi produk (Vidyarini, 2007:4).  

Selain film, drama, iklan, tabloid, majalah, koran dan sinetron, musik 

atau lagu juga termasuk produk media yang tidak lepas dari nilai-nilai budaya 

patriarki, terutama dalam merepresentasikan wanita, seperti yang kerap 

ditemukan pada lagu-lagu yang menjadikan wanita sebagai obyek acuannya. 

Dalam menggambarkan sosok wanita, seorang penulis lirik lagu seringkali 

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di dalam masyarakatnya. Secara sadar 

atau tidak, penulis lirik lagu akan menghadirkan wanita berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan dari lingkungannya. Jika 

masyarakat yang melingkupinya dipengaruhi oleh ideologi patriarki dalam 

memandang sosok wanita, maka dapat dipastikan hal itu pula yang akan hadir 

dalam lirik lagu yang dituliskannya. Dan apabila hal ini dibiarkan, maka lirik 

lagu dapat pula menjadi kontribusi hegemoni yang terus melanggengkan nilai-

nilai budaya patriarki.  

Merujuk pada kondisi tersebut, maka perlu adanya suatu perhatian 

khusus pada keberadaan lirik-lirik lagu, terutama yang menghadirkan wanita 

sebagai objek acuannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti tertarik 

untuk menjadikan lirik lagu yang betemakan wanita dengan mengambil judul 

“Representasi Wanita Dalam Lirik Lagu Pop Indonesia (Analisis Semiotika 

Tentang Lirik Lagu Bertemakan Wanita).  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, 

maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang dikemukan adalah 

bagaimana representasi wanita dalam lirik lagu pop Indonesia yang 

bertemakan tentang wanita? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan  wanita dalam lirik lagu yang bertemakan tentang 

wanita. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam penelitian karya-karya ilmiah selanjutnya, khususnya 

bagaimana membaca dan memaknai simbol-simbol yang muncul dalam 

suatu lirik sebuah lagu. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti, agar mampu menemukan masalah serta mampu 

menempuh pemecahannya secara ilmiah. 

b. Memberikan manfaat dan masukan bagi khalayak pendengar lirik lagu, 

khususnya yang mempunyai hubungan dengan analisis lirik lagu. 

Dengan mengetahui makna dan tujuan dari lirik lagu tersebut 

diharapkan akan dapat menyamakan persepsi terhadap pesan yang 

disampaikan oleh si pencipta lagu lirik lagu terhadap khalayak 
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pendengar lirik lagu tersebut, paling tidak dapat meminimalisir 

perbedaan pemahaman. 

 

E. Tinjauan Pustaka  

1. Musik dan Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan penyampaian pesan oleh komunikator 

kepada komunikan dalam jumlah yang besar melalui media massa. Pesan 

dapat memiliki berbagai macam bentuk, baik lisan maupun tulisan. Demikian 

halnya media massa yang mempunyai beberapa bentuk seperti cetak dan 

elektronik. 

Dengan demikian komunikan dapat leluasa memilih bentuk pesan dan 

melalui media apa pesan tersebut akan disampaikan. Demikian pula dengan 

penyanyi sebagai komunikator untuk menyampaikan pesannya yang 

berbentuk lagu dengan media seperti kaset, CD (compact disk) maupun VCD 

(video compact disk). Musik dapat dimasukkan dalam suatu bentuk 

komunikasi massa karena memiliki beberapa unsur, karakteristik dan fungsi 

yang sama dengan komunikasi massa. 

 Dilihat dari definisinya yaitu komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (Karlinah, 

Soemirat & Komala, 1999:1.3). Musik, dalam hal ini lirik lagu pada dasarnya 

adalah pesan yang nantinya akan disampaikan pada khalayak melalui media 

tertentu. Sedangkan dari karakteristiknya, seperti yang dijelaskan oleh Wright 

(1985) ada 8 karakter komunikasi massa, yaitu : komunikatornya terlembaga, 

pesan bersifat umum, komunikan anonym dan heterogen, menimbulkan 

keserempakan, mengutamakan isi, linier dan berifat sekilas (Karlinah, 
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Soemirat &Komala, 1999:1.3). 

 Musik merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, karakter 

keduanya ada kesamaan yaitu pesannya bersifat linier dimana hubungan 

komunikasinya searah dari komunikator pada komunikannya disini penyanyi 

sebagai komunikator yang memberikan pesan secara searah pada 

pendengrarnya. Kemudian komunikan anonim dan haterogen, maksudnya 

adalah dimana komunikator atau penyanyi tidak mengenal komunikannya 

yang terdiri dari lapisan masyarakat yang berbeda. Lalu komunikatornya 

terlembaga yaitu adalah pesan yang sampai ke komunikan melalui proses yang 

memerlukan banyak pihak. 

2. Hakekat Lirik 

Lirik lagu merupakan salah satu bentuk simbol yang diciptakan oleh 

manusia. Manusia adalah makhluk yang tahu bagaimana harus bereaksi, tidak 

hanya terhadap lingkungan fisiknya, namun juga pada simbol-simbol yang 

dibuatnya sendiri (Rivers, 2003 : 28). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan lirik merupakan reaksi 

simbolis yang dituangkan kedalam lagu yang dibuat oleh manusia terhadap 

lingkungan fisiknya (suasana hati). Simbol dipakai manusia untuk memahami 

kenyataan yang tidak dapat dilihat secara langsung. Namun kenyataan dapat 

dilihat dan diinderai oleh manusia sehingga rangsang dari luar ini kemudian 

diolah dengan pikiran, membuat citra-citra, konsep atau bayangan (penafsiran) 

tertentu, dan setiap simbol memiliki makna tersendiri. 

Diartikan oleh peneliti yang berkenaan dengan lirik lagu adalah sesuatu 

yang paling umum, namun sempurna dan modern selain itu yang paling 

sederhana, tetapi sangat emosional. Itu semua karena di ekspresikan secara 
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mendalam oleh penulis (penyair) seperti halnya sajak. Dari pengertian diatas 

peneliti menyimpulkan lirik lagu adalah tulisan seperti yang lebih modern 

yang ditulis secara mendalam untuk menuangkan segala jenis emosi. 

3. Lagu Sebagai Media Komunikasi Massa 

Menurut Wright, dalam komunikasi massa khalayak relatif besar, 

heterogen dan anonim bagi sumber. Kebanyakan penerima pesan dalam 

komunikasi massa juga tidak dikenal oleh sumber pesan. Komunikasi massa 

bukanlah komunikasi tatap muka, komunikasi massa ini bermedia 

(Tubbs,2001:201). 

Pada dekade ini terlihat ada kecenderungan untuk melihat permasalahan 

komunikasi massa dalam perspektif  semiotika. Sementara itu, metode 

semiotika itu sendiri ternyata bermanfaat sekali untuk menjelaskan sejumlah 

fenomena komunikasi massa (Sudjiman,1992:41). 

Joseph A Devito mengatakan bahwa komunikasi massa adalah 

komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar audio atau visual. 

Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila 

didefinisikan menurut bentuknya : televisi, radio, surat kabar, majalah, film, 

buku dan pita (Effendy,2005:21). 

Pita yang dimaksud adalah kaset yang digunakan untuk merekam lagu. 

Musik termasuk  komunikasi massa, karena musik bersifat umum, siapapun  

boleh menikmatinya. Selain itu komunikasinya heterogen dalam artian 

komunikanya dari berbagai macam kalangan dan feedback yang terjadi adalah 

delayed feedback. Musik pop sebetulnya merupakan bagian terpenting  di 

antara sekian banyak cabang seni pertunjukan. Musik ini digandrungi oleh 

setiap lapisan masyarakat (Sobur, 2006:145). 
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“Music created by human of humans”. (Thompson,1983:6). Musik 

diciptakan oleh manusia untuk manusia. Manusia membuat musik lewat kata 

kata yang disusun menjadi lirik, kemudian ditambahkan dengan nada-nada 

supaya terdengar indah dan enak didengar sehingga dapat disajikan kepada 

masyarakat. 

Pengertian yang tersirat dalam sebuah kata mengandung makna bahwa 

setiap kata mengungkapkan suatu ide atau gagasan, atau dengan kata lain kata-

kata adalah penyalur gagasan yang akan disampaikan kepada orang lain. Kata-

kata ini merupakan pengalaman batin yang dialami oleh seorang penyair 

sehingga dapat terwakili secara total (Awe,2007). 

Banyak orang menikmati musik tanpa latar belakang khusus tentang 

pengetahuan bentuk musik dan teknik atau sejarahnya. Maka dari itu musik 

dapat dinikmati oleh masyarakat umum, dari golongan apapun. Pendengar 

menjadi penentu sukses atau tidaknya musik tersebut, karena lagu yang dekat 

di hati dan enak didengar akan bertahan. 

Beberapa praktisi menganggap bahwa musik dapat membentuk 

berbagai fungsi komunikasi, meliputi cara untuk menarik perhatian, 

menjadikan orang lebih dapat menerima pesan. Musik merupakan sebuah 

domain budaya dimana kita dapat dengan mudah menemukan banyak contoh 

kongkret tentang bagaimana kekuasaan budaya dijalankan (Sobur, 2006:147). 

Berdasarkan ciri-ciri komunikasi massa yang menyebutkan bahwa 

komunikasi massa berlangsung satu arah, komunikator pada komunikasi 

massa melembaga, pesan pada komuniasi massa bersifat umum, media 

komunikasi massa menimbulkan keserempakan dan komunikan komunikasi 

massa bersifat heterogen (Effendy,2005). Maka pada komunikasi massa lewat 
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lagu, komunikatornya adalah penyanyi kemudian menyampaiakan pesan 

searah lewat lagu yang dinyanyikanya, diperdengarkan kepada komunikanya, 

yaitu khalayak umum dari berbagai macam kalangan yang juga anonim yaitu 

tidak dikenal oleh sang penyanyi. 

4. Semiotika Ilmu Tentang Makna Tanda 

Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata yunani Semeion 

yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu yang atas 

dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili 

sesuatu yang lain. Tanda pada awalnya dimaknai sebagai sesuatu hal yang 

menunjuk adanya hal lain. Contohnya asap menandaai adanya api, sirine 

mobil yang keras meraung-raung menandai adanya kebakaran di sudut kota 

(Wibowo, 2011: 5).  

Secara terminologis, semiotika dapat diidentifikasikan sebagai ilmu 

yang mempelajari sederetan luas dan objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh 

kebudayaan sebagai tanda. Pada dasarnya, analisis semiotika merupakan 

sebuah ikhtiar untuk merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang 

dipertanyakan lebih lanjut ketika kita membaca teks atau narasi tertentu. 

Analisisnya bersifat Paradigmatic. 

Konteks semiotik yang paling penting dalam pemikiran Saussure adalah 

pandangan mengenai tanda. Saussure meletakkan tanda dalam konteks 

komunikasi manusia dengan melakukan pemilihan antara apa yang disebut 

signifier (penanda) dan signified (petanda). Signifier adalah bunyi yang 

bermakna atau coretan yang bermakna (aspek material), yakni apa yang 

dikatakan dan apa yang ditulis atau dibaca. Signified adalah gambaran mental, 

yakni pikiran atau konsep aspek mental dari bahasa. Kedua unsur ini seperti 
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dua sisi dari sekeping mata uang atau selembar kertas. Tanda bahasa dengan 

demikian menyatukan. 

Saussure menyebut signifier sebagai bunyi atau coretan bermakna, 

sedangkan signified adalah gambaran mental atau konsep sesuatu dari 

signifier.  Hubungan antara keberadaan fisik tanda dan konsep mental tersebut 

dinamakan signification. Dengan kata lain, signification adalah upaya dalam 

memberi makna terhadap dunia (Sobur, 2006:125). Salah seorang pengikut 

Saussure, Roland Barthes, membuat sebuah model sistematis dalam 

menganalisa makna dari tanda-tanda. Fokus perhatian Barthes lebih tertuju 

kepada gagasan tentang signifikasi dua tahap (two order of signification) 

seperti terlihat pada gambar. 

Gambar 1. 1  

Model Dua Tahap Signifikasi Barthes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui gambar 1.1 ini Barthes, menjelaskan: signifikasi tahap pertama 

merupakan hubungan antara signifier dan signified di dalam sebuah tanda 
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terhadap realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu 

makna paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan 

Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan 

interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari 

pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannya. Konotasi mempunyai makna 

yang subjektif atau paling tidak intersubjektif. Pemilihan kata-kata kadang 

merupakan pilihan terhadap konotasi, misalnya kata “penyuapan” dengan 

memberi uang pelicin”. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang 

digambarkan terhadap sebuah objek, sedangkan konotasi adalah bagaimana 

menggambarkannya. 

Charles Morris memudahkan kita memahami ruang lingkup kajian 

semiotika yang menaruh perhatian atas ilmu tentang tanda-tanda. Menurut dia, 

kajian semiotika yang menaruh perhatian atas ilmu tentang tanda-tanda. 

Menurut Charles Morris, kajian semiotika pada dasarnya dapat di bedakan ke 

dalam tiga cabang penyelidikan (Branches of inquiry) yakni sintaktik, 

semantik, dan pragmatik (Indiwan, 2011 : 4). 

a. Semantik 

Semantik membahas bagaimana tanda berhubungan dengan referennya, 

atau apa yang diwakili suatu tanda. Semiotika menggunakan dua dunia, yaitu 

dunia benda (world of Things) dan dunia tanda dan menjelaskan hubungan 

keduanya. Prinsip dasar dalam semiotika adalah bahwa representasi selalu 

diperantai atau dimediasi oleh kesadaran interpretasi seorang individu, dan 

setiap interpretasi atau makna dari suatu tanda akan berubah dari suatu situasi 

ke situasi lainnya (Morissan, 2009: 29).  

Jadi, ilmu semantik adalah  ilmu yang mempelajari hubungan antara 
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tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya dan Ilmu tentang 

makna atau arti. 

Dalam analisis semantik, bahasa bersifat unik dan memiliki hubungan 

yang erat dengan budaya masyarakat penuturnya. Maka, suatu hasil analisis 

pada suatu bahasa, tidak dapat digunakan untuk menganalisi bahasa lain. 

Contohnya penutur bahasa Inggris yang menggunakan kata „rice‟ pada bahasa 

Inggris yang mewakili nasi, beras, gabah dan padi. Kata „rice‟ akan memiliki 

makna yang berbeda dalam masing-masing konteks yang berbeda. Dapat 

bermakna nasi, beras, gabah, atau padi. Tentu saja penutur bahasa Inggris 

hanya mengenal „rice‟ untuk menyebut nasi, beras, gabah, dan padi. Itu 

dikarenakan mereka tidak memiliki budaya mengolah padi, gabah, beras dan 

nasi, seperti bangsa Indonesia. 

Kesulitan lain dalam menganalisis makna adalah adanya kenyataan 

bahwa tidak selalu penanda dan referentnya memiliki hubungan satu lawan 

satu. Yang artinya, setiap tanda lingustik tidak selalu hanya memiliki satu 

makna adakalanya, satu tanda lingustik memiliki dua acuan atau lebih. Dan 

sebaliknya, dua tanda lingustik, dapat memiliki satu acuan yang sama. 

b. Sintaktik 

Sintaktik (syntactics) yaitu studi mengenai hubungan di antara tanda. 

Dalam hal ini, tanda tidak pernah mewakili dirinya, tanda adalah selalu 

menjadi bagian dari sistem tanda yang lebih besar atau kelompok yang 

diorganisir melalui cara tertentu. Sistem tanda seperti ini disebut kode (code). 

Kode dikelola dalam berbagai aturan. Dengan demikian, tanda yang berbeda 

mengacu atau menunjukkan benda berbeda dan tanda digunakan bersama-

sama melalui cara-cara yang diperbolehkan (Morissan, 2009:30).  
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Tanda-tanda tersebut disusun kedalam sistem dengan tanda lainnya. 

Sebagai contoh, seseorang mungkin menyimpan dua buah jarinya di belakang 

kepala seseorang, tertawa dan berkata “mengejek Anda!” Hal tersebut adalah 

sebuah gerak tubuh, sebuah tanda suara (tertawa), ekspresi wajah, dan bahasa 

bersatu untuk menciptakan makna. Menurut pandangan semiotika tanda selalu 

dipahami dalam hubungannya dengan tanda lainnya. Sintaksis semiotis 

menganalisis hubungan antartanda. Dalam suatu sistem yang sama, sintaksis 

semiotis tidak dapat membatasi diri dengan hanya mempelajari hubungan 

antar tanda, tetapi harus melihat hubungan-hubungan lain yang pada 

prinsipnya bekerja sama. 

c. Pragmatik 

Pragmatik yaitu bidang yang mempelajari bagaimana tanda 

menghasilkan perbedaan dalam kehidupan manusia atau dengan kata laian, 

pragmatik adalah studi yang mempelajari penggunaan tanda serta efek yang 

dihasilkan tanda. Aspek pragmatik dari tanda memiliki peran penting dalam 

komunikasi, khususnya untuk mempelajari mengapa terjadi pemahaman 

(understanding) atau kesalahpahaman (misunderstanding) dalam 

berkomunikasi.  

Pragmatik mengacu pada pengaruh atau perilaku yang dimunculkan 

oleh sebuah tanda atau sekelompok tanda-tanda, seperti ketika tanda “setan” 

dianggap sebuah lelucon daripada sebuah penghinaan. Dari perspektif 

semiotika, kita harus memiliki pengertian sama, tidak saja terhadap setiap kata 

dan tata bahasa yang digunakan, tetapi juga masyarakat dan kebudayaan yang 

melatarbelakanginya, agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sistem 

hubungan diantara tanda harus memungkinkan komunikator untuk mengacu 
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pada sesuatu yang sama. Kita harus memiliki kesatuan rasa (sense of 

coherance) terhadap pesan. Jika tidak, maka tidak akan ada pengertian 

komunikasi. Kita juga harus memastikan bahwa apabila kita menggunakan 

aturan tata bahasa, maka mereka yang menerima pesan kita juga harus 

memiliki pemahaman yang sama terhadap tata bahasa yang kita gunakan. 

Dengan demikian, makna yang kita maksudkan, people can communicateif 

they share meaning (orang hanya dapat berkomunikasi jika mereka melihat 

makna yang sama) (Morissan, 2009:30).  

Unsur pragmatik yakni hubungan antara tanda dengan pemakai (user 

atau interpreter ), menjadi bagian dari sistem semiotik sehingga juga menjadi 

salah satu cabang kajiannya karena keberadaan tanda tidak dapat dilepaskan 

dari pemakainya. Bahkan lebih luas lagi keberadaan suatu tanda dapat 

dipahami hanya dengan mengembalikan tanda itu ke dalam masyarakat 

pemakainya, ke dalam konteks sosial budaya yang dimiliki. Sehubungan 

dengan itu Abrams (1981: 171) mengungkapkan bahwa the focus of semiotic 

interest is on the under lying system of language,not on the parol. Hal itu 

sesuai dengan pernyataan bahwa bahasa adalah cermin kepribadian dan 

budaya bangsa. 

5. Semiotika Sebagai Pendekatan Mengetahui Makna Lirik Lagu 

Pendekatan semiotika digunakan dalam menganalisis teks-teks lagu 

yang ditampilkan dalam media alternatif yang mengangkat isu wanita. 

Semiotika merupakan sebuah pendekatan yang dapat melihat berbagai 

fenomena sosial yang hadir sebagai praktek penandaan. Beragam tanda yang 

hadir dapat ditelaah dengan proses semiologi. Ferdinand De Saussure dalam 

course of Linguistik mendefenisikan semiologi sebagai ilmu yang mengkaji 
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tentang peran tanda dalam kehidupan sosial. Definisi ini mengantar bahwa ada 

keterkaitan antara peran tanda dan kehidupan sosial di sebuah masyarakat. 

Tanda sebagai sebuah yang bekerja dalam sistem masyarakat.  Lebih lanjut 

mengenai semiotika ditulis oleh Fiske dalam bukunya Introducing 

Communication study (Fiske: 2004) bahwa semiotika adalah ilmu yang 

memfokuskan perhatiannya terutama pada teks. Lebih lanjut mengenai teks. 

Teks tidak terbatas pada apa yang kita baca pada koran harian, majalah politik, 

majalah fashion, iklan baris, visualisasi iklan pada layar tv, sinema elektronik, 

lirik lagu, tetapi menyangkut seluruh praktek penyampaian, penerimaan, 

distribusi pesan yang hadir dalam kehidupan. Seseorang menggunakan tas 

kulit berlabel  Hermes dapat dikatakan sebagai teks. Ia ditampilkan dan dapat 

dibaca. Teks adalah segala sesuatu yang dimaknai, tulisan di atas kertas, suara 

di udara, anggukan kepala, hingga model rambut, dengan demikian teks 

memiliki implikasi tentang produksi makna. 

Tanda tidak pernah jauh dalam kehidupan sosial. Tanda bahwa 

mendung menunjukkan akan turun hujan juga merupakan sebuah teks, teks 

alam. Kecenderungan masyarakat urban perkotaan berangkat ke kantor 

dengan menggunakan sepeda merupakan sebuah teks, perilaku atau gaya 

hidup. Fenomena seputar kerusakan lingkungan yang disampaikan jaringan tv 

lokal dalam format narasi dan gambar, juga sebuah teks. Hadirnya tempat-

tempat yang menjadi sarana hiburan di kota-kota besar termasuk sebagai teks. 

Sehingga terdapat relasi antara sikap sosial dan sebuah teks. 

Dalam introducing cultural and media studies (Thwaites, David, dan 

Mules 2009:112) teks diartikan sebagai kombinasi dari tanda. Tanda terjalin 

bersama dan membentuk teks. Gagasan mengenai teks melibatkan berbagai 
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ide kombinasi sintagmatik dan pilihan paradigmatik. Tipe-tipe teks yang jelas 

bisa berupa kalimat yang dituliskan seseorang maupun fashion yang 

dikenakan seseorang. Pada masing-masing teks ini memiliki segi sintagmatik 

dan paradigmatik. Kata dan pakaian bisa dipikirkan sebagai tanda, bergabung 

bersama membentuk teks verbal dan teks fashion.  

Dalam sebuah kalimat, sejumlah pilihan dibuat. Kata-kata apa yang 

harus dimasukkan dan dianggap sesuai dan pantas, kode dan strategi retorika 

apa yang digunakan (apakah sesuatu yang disampaikan akan disampaikan 

secara langsung atau tersirat, secara datar atau persuasif). Berbagai pilihan 

paradigma atas kata-kata bergantung pada strategi mana yang digunakan dan 

fungsi mana yang diharapkan atau menjadi dominan.  

Teks bekerja melalui proses semiotik, yang di dalamnya makna sosial 

dipertukarkan dan kode sosial berinteraksi. Teks tidak membuat yang nyata 

menjadi hadir, melainkan merepresentasikannya melalui kode dan tanda. Teks 

selalu untuk dibaca. Gagasan tentang teks selalu menyiratkan audiens selalu 

ada si alamat, peranan yang biasanya diisi oleh lebih dari satu pembaca atau 

penonton. Teks mempoduksi makna sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

terdapat relasi antara sikap sosial dan teks sosial. Disini, konsep semiotika 

digunakan dalam mengungkap berbagai proses makna sosial dalam yang 

berlangsung dalam teks sehari-hari. 

Tanda merupakan sebuah sistem yang terdiri atas penanda dan petanda, 

Ini bagi seorang ahli linguistik strukturalis Ferdinand De Saussure. Baginya, 

tanda terdiri atas penanda yang merupakan bentuk material atau objek materi 

dan petanda yakni berupa konsep atau gagasan dari sebuah bentuk material. 

Keduanya, yakni petanda dan penanda bagai dua sisi mata uang, tak terpisah 
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dalam membentuk sebuah tanda. Lebih lanjut Saussure menjelaskan adanya 

hubungan arbiter (sewenang-wenang). antara relasi penanda dan petanda. 

Gagasan penting bagi Saussure adalah makna dari sebuah tanda ditentukan 

dari makna tanda lain. Atau yang lebih dikenal dengan sifat distingtif tanda. 

Sebuah tanda hijau bermakna apabila disandingkan dengan warna merah dan 

kuning dalam traffic light di jalan raya. Parole dan Langue juga menjadi 

sentral dalam pembahasan teori pertandaan bagi Saussure. Di tempat lain, C.S 

Peirce juga membicarakan tanda yang dikenal dengan segitiga tanda. 

Kendaraan tanda (sign vehicle) bagi Peirce terdiri atas tanda, objek, 

interpretant. Peirce lebih lanjut mengkategorikan tanda ke dalam tiga bentuk, 

yakni indeks, simbol, dan ikon.    

Roland Barthes, kemudian mengembangkan teori tanda yang berasal 

dari Saussure. Ia kemudian membagi sistem pertandaan (signifikasi) ke dalam 

dua tingkat atau dua level penandaan. Tataran pertandaan pertama 

digambarkan dalam relasi di dalam tanda antara signifier dan signified, atau 

yang Saussure sebut sebagai hubungan simbolik, dan antara tanda dengan 

referennya dalam realitas eksternal Barthes menyebutnya sebagai denotasi. 

Pada tataran pertandaan yang kedua, tanda kemudian berinteraksi dengan 

perasaan atau emosi penggunanya serta nilai-nilai kultural dimana tanda dan 

penggunanya berada. Barthes menyebutnya sebagai konotasi. Karena 

dipengaruhi oleh nilai kultural maka konotasi sebuah tanda akan berbeda 

dalam berbagai masyarakat. Hal ini membuat tanda bersifat arbiter dan 

spesifik pada kultur tertentu. Konotasi bekerja dalam level subyektif dan oleh 

sebab itu seringkali nilai konotatif dibaca sebagai fakta denotatif. Tujuan 

analisis semiotika adalah memberi metode analisis dan kerangka pikir untuk 
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menjaga kita dari kesalahan membaca seperti itu. Cara kedua bekerjanya tanda 

dalam tatanan pertandaan kedua adalah melalui mitos.  

Bagi Barthes, mitos merupakan cara berpikir dari satu kebudayaan, 

tentang sesuatu, cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu. 

Mitos hadir untuk mengalamiahkan penafsiran kita atas sesuatu. Karena 

bekerja dalam mengalamiahkan penafsiran seseorang atas sesuatu, maka bagi 

Barthes, mitos bekerja pada petanda level kedua. Sistem mitos Barthes 

digambarkan sebagai berikut 
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6. Representasi 

Menurut Stuart Hall, representasi merupakan sebuah cara dimana 
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komunikasi ideologisnya itu yang digunakan sementaran tanda-tanda lain 

diabaikan 

Marcel Danesi mendefinisikan representasi sebagai, proses perekaman 

gagasan, pengetahuan, atau pesan secara fisik. Secara lebih tepat dapat 

diidefinisikan sebagai penggunaan tanda-tanda (gambar, suara, dan 

sebagainya) untuk menampilkan ulang sesuatu yang diserap, diindra, 

dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik. Didalam semiotika 

dinyatakan bahwa bentuk fisik sebuah representasi, yaitu X, pada umumnya 

disebut sebagai penanda. Makna yang dibangkitkannya (baik itu jelas maupun 

tidak), yaitu Y, pada umumnya dinamakan petanda; dan makna secara 

potensial bisa diambil dari representasi ini (X = Y) dalam sebuah lingkungan 

budaya tertentu, disebut sebagai signifikasi (sistem penandaan). 

Hal ini bisa dicirikan sebagai proses membangun suatu bentuk X dalam 

rangka mengarahkan perhatian sesuatu, Y, yang ada baik dalam bentuk 

material maupun konseptual, dengan cara tertentu, yaitu X = Y. Meskipun 

demikian, upaya menggambarkan arti X = Y bukan suatu hal yang mudah. 

Maksud dari pembuat bentuk, konteks historis dan sosial yang terkait dengan 

terbuatnya bentuk ini, tujuan pembuatannya, dan seterusnya merupakan 

faktor-faktor kompleks yang memasuki gambaran tersebut. Agar tugas ini bisa 

dilakukan secara sistematis, terbentuklah disini suatu terminologi yang khas ( 

Danesi, 2010: 3-4). 

Kita dapat mengambil contoh seperti proses yang dilakukan dalam 

merepresentasikan teks bisa dirangkum dalam diagram dibawah ini. Untuk 

menunjukkan pelbagai penanda dan petanda yang ada didalam masing-masing 

representasi ini, dipakai subskrip dalam bentuk angka. Meskipun demikian, ini 
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bukanlah praktik standar dalam semiotika, hal ini dipakai di sini untuk 

memberikan kejelasan saja. 

Di sini tidak ada cara untuk menentukan hal menjadi petanda atau 

meramalkan signifikasi mana yang akan diterapkan untuk bisa 

menggambarkan secara tepat representasi (X = Y) seperti apa yang berlaku 

pada satu kelompok orang tertentu. Meskipun demikian, proses penurunan 

makna dari representasi tertentu bukan merupakan proses terbuka karena 

dibatasi oleh konvensi sosial, pengalaman komunal, serta banyak hal faktor 

kontekstual yang membatasi pelbagai pilihan makna yang mungkin berlaku 

pada pilihan tertentu. Analisis semiotika adalah upaya menggambarkan 

berbagai pilihan makna yang tersedia. Danesi mencontohkan representasi 

dengan sebuah konstruksi X yang dapat mewakilkan atau memberikan suatu 

bentuk kepada suatu materil atau konsep tentang Y. (Wibowo, 2010: 122). 

Menurut Stuart Hall ada dua proses representasi. Pertama, representasi 

mental, yaitu konsep tentang „sesuatu‟ yang ada dikepala kita masing-masing 

(peta konseptual), representasi mental masih merupakan sesuatu yang abstrak. 

Kedua, „bahasa‟ yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. 

Konsep abstrak yang ada dalam kepala kita harus diterjemahkan dalam 

„bahasa‟ yang lazim, supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide 

kita tentang sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu. Media sebagai 

suatu teks banyak menebarkan bentuk-bentuk representasi pada isinya. 

Representasi dalam media menunjuk pada bagaimana seseorang atau suatu 

kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan.  

Isi media bukan hanya pemberitaan tetapi juga iklan dan hal-hal lain di 

luar pemberitaan intinya bahwa sama dengan berita, iklan juga 



 23 

merepresentasikan orang-orang, kelompok atau gagasan tertentu. John Fiske 

merumuskan tiga proses yang terjadi dalam representasi. 

Representasi bekerja pada hubungan tanda dan makna. Konsep 

representasi sendiri bisa berubah-ubah, selalu ada pemaknaan baru. 

Representasi berubah-ubah akibat makna yang juga berubah-ubah. Setiap 

waktu terjadi proses negoisasi dalam pemaknaan. Jadi representasi bukanlah 

suatu kegiatan atau proses statis tapi merupakan proses dinamis yang terus 

berkembang seiring dengan kemampuan intelektual dan kebutuhan para 

pengguna tanda yaitu manusia sendiri yang juga terus bergerak dan berubah. 

Representasi merupakan suatu proses usaha konstruksi. Karena pandangan-

pandangan baru yang menghasilkan pemaknaan baru , juga merupakan hasil 

pertumbuhan konstruksi pemikiran manusia, melalui representasi makna 

diproduksi dan dikonstruksi. Ini menjadi proses penandaan, praktik yang 

membuat suatu hal bermakna sesuatu. 

7. Tinjauan Feminisme Postmodern Dalam Lirik Lagu 

Teori feminisme memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran 

mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. 

Teori ini berkembang sebagai reaksi dari fakta yang terjadi di masyarakat, 

yaitu adanya konflik kelas, konflik ras, dan, terutama, karena adanya konflik 

gender. Feminisme mencoba untuk mendekonstruksi sistem yang 

menimbulkan kelompok yang mendominasi dan didominasi, serta sistem 

hegemoni di mana kelompok subordinat terpaksa harus menerima nilai-nilai 

yang ditetapkan oleh kelompok yang berkuasa. Feminisme mencoba untuk 

menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah dengan kelompok 

yang dianggap lebih kuat. Lebih jauh lagi, feminisme menolak ketidakadilan 
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sebagai akibat masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai 

disiplin yang berpusat pada laki-laki (Ratna, 2004 : 186).  

Aliran feminis postmodern merupakan pendekatan yang 

menitikberatkan pada masalah penekanan-penekanan terhadap perempuan 

yang masih saja dipertahankan dan dilegitimasi oleh dasar-dasar filsafat teori 

modern yang memiliki prinsip-prinsip esensialisme, fondasionalisme dan 

universalisme. Karena teori modern lebih mengkhususkan dan menekankan 

diri pada wacana-wacana tentang keberadaan laki-laki yang stagnan, sangat 

membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan secara sembunyi-sembunyi 

mendukung dominasi laki-laki pada perempuan. Menurut teori modern laki-

laki merupakan “manusia” yang sesungguhnya, sementara perempuan adalah 

subordinasi seks. (De Beauvoir 1940 dalam Aquarini 2006 : 48). 

Hal ini kian menegaskan adanya oposisi biner antara laki-laki dan 

perempuan yang membangun dua antitesis, sehingga melahirkan serangkaian 

sifat-sifat manusia seperti posisi laki-laki sebagai superior dan perempuan 

inferior, asertif dan pasif, kuat dan lemah, dan publik dan privat. Masih jelas 

terlihat adanya oposisi strategis yang menunjukkan hak-hak istimewa laki-laki 

ditempatkan dalam posisi kekuasaan superior dan wanita dalam posisi inferior 

atau sebagai second sex.  

Feminis postmodern juga lahir karena melihat adanya kesulitan dalam 

menghasilkan sejarah kehidupan perempuan, khususnya pada konteks 

penekanan (subordinasi) yang terjadi pada perempuan. Oleh karena itu, 

perspektif feminis postmodern cenderung terpusat perhatiannya pada 

keinginan-keinginan pendobrakan (dekonstruktif) terhadap ilusi-ilusi 

kehidupan yang dianggap sebagai realitas atau kebenaran. Jadi, pemikiran 
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postmodern itu sangat relativistik dan tidak terlalu memfokus pada masalah-

masalah kehidupan nyata. Sehingga perhatiannya lebih banyak dipusatkan 

pada dunia maya (virtual reality), simulakrum, hiperealitas dan fenomena-

fenomena video. Walaupun bersifat maya (virtual) pendekatan dengan 

menggunakan aliran feminis postmodern dapat menunjukkan penjelasan 

alternatif secara rasional mengenai situasi perempuan. Dua jenis penelitian 

yang menjadi perhatian feminis postmodern adalah, pertama tentang produksi, 

distribusi, konsumsi dan pertukaran objek budaya serta makna-makna pada 

khalayak seperti video, film, musik dan tubuh (fisik) itu sendiri. Kedua, 

meliputi kajian budaya dan pengalaman hidup yang dibentuk oleh makna-

makna budaya yang mengelilingi kehidupan manusia sehari-hari (Denzin, 

1994:164) 

Kajian feminis postmodern ini dapat dijadikan teropong untuk 

memahami ideologi dalam lirik lagu sebagai karya atau tampilan yang banyak 

mengandung makna atau signifikasi. Dalam hal ini, makna wanita pada lirik 

lagu tersebut menjelaskan suatu keinginan perempuan untuk menjadi subjek 

bukan objek dan dapat mendobrak atau membalik ideologi dominasi laki-laki 

(patriarki). Jadi, dapat diasumsikan bahwa isi lirik lagu dengan menggunakan 

pendekatan feminis postmodern bisa dikatagorikan sebagai suatu teks dari 

hasrat (desire) yang diproduksi dan direplikasi melalui berbagai wacana.  

8. Mitos dan Budaya Populer 

Menurut Barthes (dalam Dominic, 2003:126) Mitos merupakan sebuah 

sistem komunikasi yaitu sebuah pesan. Mitos merupakan suatu cara 

penandaan sebuah bentuk, salah satu jenis tuturan yang dilakukan melalui 

sebuah wacana. Mitos tidak didefinisikan oleh objek pesanya, tetapi oleh cara 
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pengungkapan pesan tersebut. Hal ini berarti bahwa konsep-konsep maupun 

prosedur semiologi dapat diaplikasikan pada kajian mitos. Barthes menengarai 

bahwa segala macam bentuk semiologi mendalilkan sutau relasi di antara dua 

istilah yaitu penanda dan petanda. Dalam hal ini istilah ketiga yaitu tanda 

sendiri. 

Barthes memberikan sebuah contoh awal bagaimana argument tersebut 

untuk mempelajari Mitos. Bunga mawar merupakan simbol yang dapat 

digunakan untuk menandakan hasrat. Secara akurat dapat dikatakan hanya ada 

bunga mawar yang dihasratkan. Akan tetapi dalam tatanan analisis 

mempunyai tiga istilah, karena mawar tersebut ditimbang sebagai dengan 

hasrat secara sempurna dan tepat sehingga memungkinkan untuk diuraikan 

menjadi mawar dan hasrat, dengan kata lain bahwa mawar adalah penanda 

dari sebuah petanda yaitu hasrat. Dengan demikian bunga mawar dapat 

dijabarkan secara analitis bukan secara empiris, menjadi sebuah penanda, 

bunga mawar sebuah petanda, hasrat dan sebuah tanda yang 

mengkombinasikan dan tidak terlepas dari kedua komponen tersebut yaitu 

mawar sebagai tanda hasrat. 

Proses penandaan misitis tidak sepenuhnya dapat dibandingkan dengan 

apa yang diasosiasikan dengan bahasa. Barthes menggunakan konsep lain 

untuk menganalisis mitos. Menurut Barthes mitos adalah sebuah sistem 

semiologis urutan kedua. Hal ini berarti mitos bersandar pada tanda-tanda 

dalam sistem urutan pertama lainya seperti bahasa agar dapat melibatkan diri 

dalam proses penandaan tersebut. 

Menurut Barthes penandaan adalah mitos itu sendiri, kehadiran 

bersama-sama bentuk maupun konsep dalam tanda kultural. Akan tetapi 
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bentuk itu tidak menyembunyikan konsepnya atau membuatnya hilang seperti 

halnya yang cenderung ditekankan oleh sejumlah teori ideologi. 

Menurut Storey (dalam Barker,2004:49) istilah budaya pop bisa 

merujuk pada apa yang ditinggalkan setelah standar budaya tinggi telah 

diputuskan berdasarlan atau untuk budaya yang diproduksi masal oleh industri 

budaya. Budaya pop adalah budaya yang diproduksi secara komersial dan 

tidak ada alasan untuk berpikir bahwa tampaknya budaya tersebut akan 

berubah dimasa yang akan datang.  

Kebudayaan pada dasarnya adalah hasil dari pemikiran manusia. 

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya 

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri 

manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1985:180). Sedangkan menurut 

Williams, budaya merupakan proses perkembangan intelektual, spiritual, dan 

estetika (Storey, 2001:1). Budaya adalah suatu ekologi yang kompleks dan 

dinamis dari orang, benda, pandangan tentang dunia, kegiatan dan latar 

belakang yang secara fundamental bertahan lama tetapi juga berubah dalam 

komunikasi dan interaksi sosial yang rutin. 

Komunikasi sebagai sebuah media bagi pelestarian budaya telah 

menjadi semacam alat untuk memastikan hal tersebut terjadi melalui sebuah 

pewarisan sosial. Namun, komunikasi juga menjadi media bagi pewarisan 

budaya tandingan (counter culture) yang diam-diam mengakar dan tumbuh 

sebagai alternatif dari budaya tinggi yang telah lebih dulu ada dalam 

masyarakat dan perlahan menggeser budaya tinggi. Budaya tinggi yang 

perlahan tergeser akan digantikan oleh sebuah budaya baru yang disebut 

budaya populer. 
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Budaya populer dapat diartikan sebagai sebuah kebudayaan yang 

disukai secara meluas dan sangat diminati oleh orang banyak (Storey, 2001:6). 

Atau juga dapat diartikan sebagai sebuah kebudayaan yang dilakukan atau 

telah dilakukan oleh orang banyak (Hall, 2011:76). Budaya populer bersifat 

dinamis, membaurkan dan mencampuradukkan segala sesuatu, menghasilkan 

apa yang disebut budaya homogen. Budaya populer bertindak untuk melawan 

kemapanan, memberikan alternatif kepada masyarakat yang berubah, 

kemudian menjadi „pemersatu‟ unsur-unsur masyarakat yang terpisahkan 

kelas dan status sosial ke dalam satu komunitas massa yang bersifat „maya‟. 

Sebuah grup musik terkenal adalah salah satu bentuk budaya populer. Mereka 

memiliki penggemar yang tersebar di berbagai daerah dan bahkan negara, dan 

penggemar tersebut dapat dipersatukan pada saat band tersebut melakukan 

konser atau tur mancanegara. Maka pada saat itu mereka tergabung dalam 

sebuah komunitas yang bersifat „maya‟ seperti yang tersebut di atas. 

9.  Musik Pop 

Berdasarkan sudut pandang teori postmodern, sejarah mutakhir musik 

pop dapat dikatakan ditandai oleh suatu kecenderungan ke arah perpaduan 

secara eksplisit dan terang terangan terhadap berbagai macam aliran dan genre 

musik secara langsung dan sadar. Perpaduan ini berkisar antara perpaduan 

ulang secara langsung dari lagu-lagu yang dudah direkam dari era yang sama 

atau berbeda pada rekaman yang sama.  

The New Grove Dictionary of Music and Musicians mendefinisikan 

musik pop sebagai istilah yang telah digunakan sejak tahun 1950-an sebagai 

jenis musik sentral dan yang paling banyak beredar dari jenis musik populer 

seperti musik rock and roll, reggae dan lainnya 
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(http://respectrizal.blogspot.com/). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008) musik pop adalah musik dengan irama yang sederhana sehingga mudah 

dikenal dan disukai oleh orang umum. Sedangkan menurut Dolfsma, (2004) 

musik pop pada awalnya mengarah pada musik populer yang ada di 

masyarakat. Tidak ada hubungan dengan jenis musik yang spesifik. Namun 

saat ini istilah musik pop telah diasosiasikan dengan jenis musik tertentu. 

Musik pop mencirikan suara dan kebanyakan bintang pop adalah 

penyanyi dibandingkan instrumental. Musik pop lebih sering menggunakan 

teknologi elektronik modern. Pada umumnya musik pop memiliki durasi 

waktu kurang dari lima menit. Menurut Frith, Straw, dan Street (dalam 

Dolfsma, 2004) musik pop didesain sehingga terdengar familiar. Musik pop 

sering didengar ketika orang bekerja, maupun berekreasi. Efek musik pop bagi 

masyarakat dimanifestasikan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. 

Indikator berpengaruhnya musik pop terhadap ekonomi terlihat dari musik 

pop yang diimpor dari luar. Dalam bidang sosial musik pop juga dapat 

digunakan untuk mempererat masyarakat, dan stimulus dalam bekerja 

10. Analisa Semiotik Roland Barthes 

Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Saussure tertarik 

pada cara kompleks pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat 

menentukan makna , tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat 

yang sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang 

berbeda situasinya. Roland Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan 

menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural 

pengunanya , interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang di 

alami dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan 
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“ order of significations “. 

Tataran pertandaannya , terdiri dari :  

a. Denotasi  

Makna kamus dari sebuah kata atau terminologi atau objek. Ini adalah 

deskripsi dasar. 

b. Konotasi  

Makna-makna kultural yang melekat pada sebuah terminologi. 

c. Metafora  

Mengkomunikasikan dengan analogi. Contoh metafora yang didasarkan 

pada identitas . “ cintaku adalah mawar merah “ , artinya mawar merah 

digunakan untuk menganologikan cinta. 

d. Simile 

Subkategori metaphor dengan menggunakan kata-kata seperti metafora 

berdasarkan identitas. Sedangkan simile berdasarkan kesamaan.  

e. Synecdoche  

Subkategori metomini yang memberikan makna “ keseluruhan “ atau “ 

sebaliknya “ , artinya sebuah bagian digunakan untuk mengasosiakan 

keseluruhan bagian tersebut. 

f. Intertextual  

Hubungan antar text (tanda) dan dipakai untuk memperlihatkan bagaimana 

teks saling bertukar satu dengan yang lain , sadar ataupun tidak sadar. 

 

F. Definisi Konsep 

1. Lirik lagu adalah pesan yang nantinya akan disampaikan pada khalayak 

melalui media tertentu. Lirik lagu merupakan ekpresi seseorang tentang 
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suatu hal yang sudah dilihat, didengar maupun dialaminya. Permainan 

gaya bahasa dapat berupa permainan vocal, gaya bahasa maupun 

penyimpangan makna kata dan diperkluat dengan penggunaan melodi dan 

notasi musik yang disesuaikan lirik lagunya. (Awe, 2003:51) 

2. Representasi merupakan hasil dari suatu proses penyeleksian yang 

menggarisbawahi hal-hal tertentu dan hal lain diabaikan. 

3. Semiotika merupakan suatu model dari ilmu pengetahuan sosial yang 

memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unsur dasar 

yang disebut tanda. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

jenis data kualitatif. Tipe penelitian deskriptif ini berusaha untuk 

mendeskripsikan atau mennginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, 

pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang 

sedang terjadi, atau kecenderungan yang sedang berkembang ( Sumanto, 1990 

: 47) 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah lagu lagu yang bertemakan tentang 

Wanita yang meliputi: 
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Tabel 1.1 Daftar Lagu yang Bertemakan tentang Wanita 

 

No Judul Lagu Pencipta Yang 

Mempopulerkan 

1 Hay Wanita Malanie 

Soebono 

Malanie Soebono 

2 Gadisku Ello Ello 

3 Wanita Terindah Drive Drive 

4 Wanita Gigi Gigi 

5 Wanita Slima Slima 

6 Rahasia Perempuan Ari Lasso Ari lasso 

7 Wanita Mulia Yona Band Yona band 

8 Lagu wanita Naif Naif 

9 Wanita Paling bahagia Armada Band Armada Band 

10 Perempuan Paling Cantik di 

Negeriku Indoensia 

Ahmad Dhani Dewa 

11 Wanita Biasa Bemby Noor Drimi 

12 Wanita Mufari Siti Nurhaliza 

14 Wanita Super  Dewiq Nafa Urbach 

15 Hi Wanita Testo letras Mikha 

Tambayong 

16 Ratu tega Dragon Boyz Dragon Boyz 

17 Perempuan Audy Audy 

18 Wanita Pemuja Cinderella Cinderella 

19 Karena Wanita ingin 

dimengerti 

Ada Band Ada Band 

20 Wanita Dewi Sandra Dewi Sandra 

21 Aku Wanita Biasa  Krisdayanti 

22 Wanita Berhati Baja Kapten Kapten 

23 Wanita Yang Kau Pilih Melly Goeslow Rossa 

24 Wanita Tanpa Cinta Naima Naima 

25 Ku Wanita Raddith Tina 

26 Aku wanita Kayla Kayla 

27 Bukan Wanita Gampangan Kamaya Kamaya 

 

 

3. Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:174) sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel penelitian dilakukan 
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dengan cara purposive sampling. Metode purposive sampling adalah 

pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu, yang pada umumnya disesuaikan 

dengan tujuan atau masalah penelitian.  

Pertimbangan kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a.   Lagu yang termasuk lagu POP 

b. Lagu tersebut populer antara tahun 2010 hingga 2012 

c.    Lagu bertemakan tentang wanita 

d. Lagu dipopulerkan oleh penyanyi single wanita dan pria 

e.    Lagu dipopulerkan oleh grup band maupun penyanyi solo 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka terdapat 20 lagu sebagai 

objek penelitian yang meliputi : 
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Tabel 1.2 Daftar Lagu Yang Menjadi Objek Penelitian 

 

No Judul Lagu Pencipta Yang 

Mempopulerkan 

1 Hay Wanita Malanie 

Soebono 

Malanie Soebono 

2 Wanita Terindah Drive Drive 

3 Wanita Gigi Gigi 

4 Wanita Slima Slima 

5 Wanita Mulia Yona Band Yona band 

6 Lagu wanita Naif Naif 

7 Wanita Paling bahagia Armada Band Armada Band 

8 Wanita Biasa Bemby Noor Drimi 

9 Wanita Mufari Siti Nurhaliza 

10 Wanita Super  Dewiq Nafa Urbach 

11 Hi Wanita Testo letras Mikha Tambayong 

12 Wanita Pemuja Cinderella Cinderella 

13 Karena Wanita Ada Band Ada Band 

14 Wanita Dewi Sandra Dewi Sandra 

15 Aku Wanita Biasa - Krisdayanti 

16 Wanita Yang Kau Pilih Melly Goeslow Rossa 

17 Wanita Tanpa Cinta Naima Naima 

18 Ku Wanita Raddith Tina 

19 Aku wanita Kayla Kayla 

20 Bukan Wanita Gampangan Kamaya Kamaya 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan  data yang  digunakan  sesuai  dengan 

permasalahan ini yaitu, antara lain: 

a. Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan data-data yang berupa informasi dari 

catatan-catatan penting, artikel, internet, buku baik dari lembaga atau 

organisasi maupun dari perorangan yang berkaitan dengan penelitian 

untuk lebih mempersahih atau memperkuat data yang didapat 
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berkaitan dengan penelitian. Teknik ini didapatkan untuk mendapatkan 

data sekunder. 

 

5. Teknik Analisa Data 

Untuk mengkaji teks-teks lagu, peneliti menggunakan pendekatan 

semiotika  Roland Barthes untuk menganalisis makna-makna yang tersirat 

dari pesan komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Fokus 

kajian Barthes terletak pada sistem tanda tingkat kedua atau metabahasa. 

Barthes didalam buku Kurniawan (2001:56) juga menjelaskan sebagai 

berikut : 

”The form is what can be described exhaustively, simply, and coherently, 

(epistemological criteria) by linguistics without restoring to any 

extralinguistic premise ; the substance is the whole set of aspects of 

linguistics phenomena which cannot be describe without restoring to 

extralinguistics premise.” (Bentuk adalah apa yang dapat dilukiskan 

secara mendalam, sederhana, dan koheren, (criteria epistemologis) oleh 

linguistic tanpa melalui premis ekstralinguistik; substansi adalah 

keseluruhan rangkaian aspek-aspek fenomena linguistik yang tidak dapat 

dilukiskan secara mendalam tanpa melalui premis ekstralinguistik). 

 

Semiotika akan mengkaji simbol-simbol yang ada dalam hal ini, 

lirik lagu untuk direpresentasikan dalam kehidupan nyata, sehingga 

diperoleh makna tertentu. Semiotika digunakan sebagai pendekatan untuk 

menganalisis teks media dengan asumsi bahwa media itu sendiri 

dikomunikasikan melalui seperangkat tanda. Itu berarti setiap teks dalam 

musik dapat ditafsirkan macam-macam oleh penikmat musik itu sendiri 

dengan tingkat interpretasi masing-masing dan sejauh mana mereka 

menganalisa teks tersebut dengan berhadapan pada medianya itu sendiri. 

Teori Barthes tentang gagasan dua tatanan pertandaan (order of 

signification). 
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1. Denotasi 

Tatanan pertama adalah landasan kerja Saussure. Tatanan ini 

menggambarkan relasi antara penanda dan petanda di dalam tanda, dan 

antara tanda dan referennya dalam realitas eksternal. Barthes menyebut 

tatanan ini sebagai denotasi. Hal ini mengacu pada pendapat umum, 

makna jelas tentang tanda. 

2. Konotasi 

Dalam istilah yang digunakan Barthes, konotasi dipakai untuk 

menjelaskan salah satu dari tiga cara tanda dalam tatanan pertanda 

kedua. Konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala 

tanda bertemu dengan perasaan atau emosi penggunanya dan nilai-nilai 

kulturalnya. Ini terjadi tatkala makna bergerak menuju subjektif dan 

setidaknya intersubyektif, ini terjadi kala interpertant dipengaruhi 

sama banyak oleh penafsir dan objek atau tanda. Bagi Barthes faktor 

penting dalam konotasi adalah penanda dalam tatanan pertama. 

Penanda tataran pertama merupakan tanda konotasi 

Pada dasarnya ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam 

pengertian secara umum dengan denotasi dan konotasi yang dimengerti 

melalui konsep Barthes. Dalam pengertian umum denotasi biasanya 

dimengerti sebagai makna harfiah, makna yang “sesungguhnya” kadang 

pula ada yang dirancu dengan referensi atau acuan. Proses signifikasi 

secara tradisional disebut sebagai denotasi ini biasanya mengacu pada 

penggunaan bahasa dengan apa yang terucap. Akan tetapi, di dalam 

semiologi Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, 

sementara konotasi merupakan tingkat kedua. Dalam kerangka Barthes 
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konotasi identik dengan operasi ideologi, yang disebut sebagai “mitos“ 

dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi 

nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Dalam 

mitos juga terdapat tiga pola dimensi yaitu penanda, petanda dan tanda 

namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rangkai 

pemaknaan yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain mitos adalah 

suatu pemaknaan tataran kedua  Di dalam mitos pula sebuah petanda dapat 

memiliki beberapa penanda (Sobur, 2001 :70). 

Secara teknis, Barthes menyebutkan bahwa mitos merupakan 

urutan kedua dari sistem semiotika, di mana tanda-tanda pada urutan 

pertama pada sistem itu yaitu kombinasi antara petanda dan penanda 

menjadi penanda dalam sistem kedua. Dengan kata lain tanda dalam 

sebuah sistem linguistik menjadi penanda dalam mitos dan kesatuan antara 

penanda dan petanda dalam sistem yang disebut “penandaan”. Barthes 

menggunakan istilah khusus untuk membedakan sistem mitos dan hakekat 

bahasanya. Barthes juga menggambarkan penanda dalam mitos sebagai 

bentuk dan petanda sebagai konsep. Kombinasi kedua istilah seperti yang 

telah tersebut diatas merupakan penandaan. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menganalisa unsur-unsur yang terdapat di lirik lagu dengan pendekatan 

semiotika. Dalam semiotika, teks dikaji lewat penggunaan sistem tanda. 

Bagaimana makna denotasi dan konotasi yang terkandung dalam tanda-

tanda tersebut yang terdiri atas teks. Sistem apa dan bagaimana yang 

membuat tanda-tanda tersebut bermakna. 
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6. Kualitas Data Penelitian 

Penentuan kualitas data penelitian berdasarkan kriteria menurut 

sudut pandang paradigma interpretif. Menurut sudut pandang ini, 

penelitian yang baik dicirikan oleh otentisitas (authenticity) dan 

keterpercayaan (trustworthiness) yang merupakan konsep sentral bagi 

keseluruhan proses penelitian (Daymon & Holloway, 2008). Kriteria-

kriteria untuk otentisitas (authenticity) adalah manakala strategi yang 

digunakan sesuai untuk pelaporan gagasan para partisipan yang 

sesungguhnya. Yaitu ketika penelitian tersebut dilaksanakan secara fair, 

dan membantu partisipan serta kelompok sejenis untuk memahami dunia 

mereka dan memperbaikinya (Daymon & Holloway,2008). Sedangkan 

kriteria-kriteria untuk keterpecayaan (trustworthiness) adalah kredibilitas 

(credibility) dalam penelitian, kemampuan untuk ditransfer (transferbility) 

kepada penelitian selanjutnya, ketergantungan dan kemampuan untuk 

dapat dikonfirmasi (confirmability).  

a. Kredibilitas (credibility) 

Penelitian yang dilakukan dikatakan kredibel jika, orang-orang yang 

membaca penelitian dapat mengenali kebenaran dalam konteks mereka 

sendiri. Ada dua cara untuk membuat studi dapat dikatakan kredibel 

atau tidak, yang pertama adalah menentukan metodologi penelitian 

yang hendak digunakan dan bagaimana metodologi tersebut dapat 

melengkapi metodologi lainnya. Kedua, harus adanya pengecekan dan 

konfirmasi terhadap permasalahan yang hendak diteliti (member 

checks).  

b. Kemampuan untuk ditransfer (transferability) 
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Dimaksudkan agar peneliti atau siapapun yang ingin melakukan 

penelitian dengan konteks yang serupa mampu menyesuaikannya 

dengan konsep mereka. Artinya bahwa penelitian yang dilakukan 

dapat juga diterapkan pada tema dan objek penelitian yang serupa. 

c. Ketergantungan (dependability) 

Kriteria ketergantungan (dependability) merupakan subsitusi istilah 

reliabilitas yang dikenal pada penelitian kuantitatif. Antara kredibilitas 

dan ketergantungan memiliki keterkaitan yang mirip (closely linked). 

Jika temuan dari penelitian tergantung satu sama lainnya, maka 

dapatlah dikatakan penelitian konsisten dan akurat. Ini berarti pembaca 

dapat menstrategi kesesuaian (adequacy) dari analisis yang mengikuti 

proses pengambilan keputusan. 

d. Kemampuan untuk dapat dikonfirmasi (confirmability) 

Seorang peneliti harus dapat menunjukkan keterkaitan data-data 

dengan sumber-sumber yang diperoleh sehingga peneliti atau pembaca 

yang lain mampu memahami maksud, tujuan, interpretasi, dan 

kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. 

 


