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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pertelevisian di Indonesia tiga tahun terakhir ini 

mengalami perkembangan yang cukup menarik, banyak televisi swasta 

bermunculan melengkapi  TV yang sudah ada. Tercatat ada sekitar 17 TV 

yang ada di Indonesia diantaranya TVRI, RCTI, SCTV, MNC-TV, AN-TV, 

Indosiar, Trans-TV,Trans-7, Global TV, Metro TV dan JTV ditambah TV-TV 

lokal daerah. Munculnya televisi swasta lokal maupun regional sudah barang 

tentu membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap arus informasi 

yang akan di terima publik. 

Fenomena seperti ini tentu sangat menggembirakan karena pada 

hakikatnya masyarakat Indonesia memiliki banyak pilihan dalam memilih 

program-program acara televisi. Namun pada kenyataannya, yang terjadi saat 

ini ialah sebagian besar stasiun-stasiun televisi di Indonesia terjebak pada 

selera pasar. Banyak program-program televisi yang dibuat bukan atas dan 

kreatifitas dari tim kreatifitas sendiri, namun hanya mengacu pada program 

acara dari stasiun televisi lain yang sukses dan memiliki rating bagus. 

Fenomena ini terjadi hampir pada seluruh format acara televisi baik itu 

infotaiment, ajang pencari bakat, reality show, acara musik, dan lain-lain.   

Dengan kata lain banyak program-program televisi yang dibuat secara 

seragam bukan lagi beragam sehingga informasi yang sampai kepada publik 

hanya momoton dan tidak menyediakan banyak alternatif pilihan. 
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Salah satu trend setter yang saat ini marak ialah acara musik.  

Dipelopori oleh tayangan InBox di SCTV, saat ini tidak kurang dari 6 format 

acara serupa muncul menyebar di stasiun TV, mulai dari Dahsyat RCTI, 

Dering Trans TV, Hystheria INDOSIAR dan Mantap ANTV. Semua format 

yang tampil berlatar belakang acara musik yang menggabungkan live konser, 

lipsing, dan minus one serta video klip wujudnya merupakan paket tayangan 

informasi musik yang dikemas dalam bentuk hiburan & informasi yang 

menghibur dengan menyuguhkan live show dan video klip. 

Hal ini secara tidak langsung menyeret adanya persaingan bisnis 

industri musik di tanah air, dengan banyaknya acara TV berformat seperti ini 

mereka menganggap peluang besar untuk mempopulerkan seorang musisi 

bahkan jenis musiknya dengan berlomba lomba memproduksi sebuah video 

klip di setiap singel lagu. Karena video klip sendiri merupakan perpaduan dari 

unsur audio dan visual yang juga termasuk unsur dalam sebuah iklan. Secara 

sederhana iklan diartikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang 

ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media, dalam hal ini yaitu 

menawarkan sebuah lagu yang biasanya terkemas dalam kaset, CD, VCD 

ataupun video klip yang ditampilkan di televisi. 

Musik telah menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia. Musik 

merupakan suatu ekspresi estetis dari perasaan manusia. Lagu dan musik 

merupakan satu bentuk konsep yang menyatu, sehingga membentuk alunan 

yang bisa dirasakan baik melalui penginderaan telinga, penglihatan dan 

perasaan seseorang (dalam sudut pandang manusia). Sebuah ekspresi yang 

bisa melahirkan berbagai macam aliran musik yang dapat dinikmati oleh 
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ratusan juta orang di dunia. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk 

menyukai sesuatu, hal ini termasuk dalam memilih aliran musik atau lagu. 

Sebuah aliran musik yang digemari atau dimainkan, sedikit banyak akan 

mewakili karakter orang yang bersangkutan. 

Dari beberapa jenis musik yang berkembang saat ini, salah satu yang 

marak dan banyak di gemari kaula muda ialah aliran musik Rock. Musik rock 

bukan hanya sebagai musik yang biasa di perdengarkan, namun lebih dari itu 

musik Rock juga dapat menjadi  inspirasi bagi pendengarnya. Musik terbagi 

dalam beberapa genre, diantaranya Alternative rock, Punk rock, undergound 

dan genre musik rock lainnya.  

Di zaman modern ini, realita yang terjadi ialah tidak banyak Band-band 

lokal yang mengangkat tema Sosial dalam lagu-lagunya. Kebanyakan diantara 

mereka lebih mengedepankan selera pasar seperti lagu bertemakan tentang 

percintaan, realita kehidupan remaja, ataupun yang lebih marak saat ini ialah 

munculnya Boyband dan Girlband yang menjamur ditanah air. Sedikit 

menelisik tentang keberadaan mereka, Boyband dan Girlband merupakan 

gabungan antara lagu dan koreografi yang ditampilkan dan beberapa orang 

(grup). Dengan tampilan anak remaja jaman sekarang berbalutkan busana 

fashion yang selaras dan tentunya stylis, boyband dan girlband hadir 

membawa virus baru kepada masyarakat khususnya bagi remaja-remaja dalam 

dunia musik dalam negri. Dan ditengah-tengah fenomena tersebut, Netral 

muncul sebagai salah satu band rock yang berusaha tampil beda. Netral 

merupakan salah satu dari sedikit band yang mengangkat pesan sosial dalam 

sebuah videoklipnya. 
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Untuk menumbuhkan wacana sosial, ajakan yang menumbuhkan rasa 

sosial tersebut dapat disisipkan pada kandungan media tertentu, baik media 

cetak maupun elektronik. Salah satu bentuk dari media elektronik yang dapat 

mendorong munculnya pesan sosial tersebut adalah videoklip. 

Video klip sendiri merupakan suatu media komunikasi yang membawa 

muatan kepada khalayak memberikan berbagai makna yang ingin 

disampaikan oleh kreator kepada masyarakat, karena dengan adanya media 

komunikasi bentuk video klip yang digambarkan dapat dilakukan secara 

mendalam dan meliputi seluruh unsur komunikasi yaitu bahasa tubuh, 

ekspresi wajah dan pemilihan intonasi. 

Dari pemaparan yang tersaji diatas peneliti memahami bahwa sebuah 

videoklip tentu membawa pesan-pesan tertentu, salah satunya ialah pesan 

Sosial. Dan peneliti menganggap salah satu pesan tersebut terdapat pada 

tayangan videoklip yang berjudul “Garuda Didadaku” oleh Band Netral. 

Peneliti ingin sekali mengkaji lebih mendalam dan mengetahui pesan sosial 

seperti apa yang tertuang dalam sebuah videoklip. Berangkat dari sanalah 

Peneliti ingin mengangkat judul Pesan Sosial dalam Tayangan Videoklip 

(Analisis isi pada tayangan videoklip “Garuda Didadaku” Oleh Band 

Netral). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah seberapa banyak frekuensi dan persentase kemunculan pesan 

sosial dalam videoklip Band Netral Garuda Didadaku ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  dan mendeskripsikan 

banyaknya frekuensi dan persentase kemunculan pesan sosial dalam videoklip 

Band Netral Garuda Didadaku 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Praktis 

Dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pendalaman studi komunikasi, 

khususnya bagi peminat kajian komunikasi audio visual, sehingga mampu 

menjadi referensi bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang.  

2. Kegunaan Akademis 

Hasil dari penelitian ini secara akademis dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dalam dunia ilmu pengetahuan serta kalangan akademis, Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap perkembangan dan 

pendalaman studi yang mengunakan pendekatan analisis isi. Selain itu juga 

agar dapat dijadikan referensi serta komparasi untuk penelitian sejenis dimasa 

yang akan datang. 

 
E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi Audio Visual 

Dalam mendefinisikan komunikasi banyak sekali faktor pendukung 

yang dibutuhkan untuk mengetahui atau mempertegas apa yang dimaksud 

komunikasi itu sendiri. Karena sampai saat ini masih banyak perdebatan 

tentang definisi komunikasi. Istilah komunikasi sendiri berpangkal pada 

perkataan latin Communis yang artinya membuat kebersamaan atau 
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membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga 

berasal dari akar kata dalam bahasa latin Communico yang artinya membagi 

(Cangara, 2002). 

Komunikasi mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang 

mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh ganggan (noise), terjadi 

dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada 

kesempatan untuk melakukan umpan balik (DeVito, 1997 : 23). 

Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang 

untuk menyusun makna yang merupakan interaksi sosial yang digunakan 

individu untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai 

dunia dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol. 

Seiring dengan perkembangan jaman yang mempengaruhi segala 

aspek - aspek kehidupan, komunikasi yang merupakan salah satu aspek 

penting dari kehidupan manusia juga mengalami perkembangan pesat. 

Komunikasi dalam masa kini lebih komplek dan global. Dalam kekomplitan 

komunikasi masa kini, terlahirlah diantaranya istilah dari komunikasi yang 

namanya komunikasi audio visual.  

Komunikasi audio visual adalah proses penyampaian pesan atau 

informasi dari sumber kapada satu penerima atau lebih dengan cara 

memvisualisasikan sekaligus memperdengarkan isi pesan atau informasi 

kepada penerima dengan melalui media yang menunjangnya. Media yang 

menunjangnya itu adalah media elektronik. Contohnya seperti televisi, VCD 

player, DVD player, computer dan lain - lainnya yang bisa digunakan untuk 

memvisualisasikan sekaligus memperdengarkan isi pesan dan informasi 
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tersebut. Bentuk aplikasinya dari komunikasi visual itu bisa berbentuk film 

yang bersifat entertain maupun informatif dan iklan seperti yang kita sering 

lihat di televisi.  

Dalam dunia perfilman, komunikasi audio visual akan selalu terus 

melekat menjadi satu kesatuan walaupun dilihat dari sejarah penemuan film 

itu sendiri, film pertama kali diputar tanpa suara. Film pertama dengan 

hadirnya suara berhasil ditemukan dan diputar melalui film The Jazz Singer 

pada tahun 1928 di Amerika oleh perusahaan film Warner Brother yang 

bekerja sama dengan American telephone and telegraph . Film dengan 

kemampuan daya visualnya yang didukung audio yang khas, sangat efektif 

sebagai media hiburan dan juga sebagai media pendidikan dan penyuluhan.  

Dalam Bidang entertain atau hiburan seperti pada program televisi 

yang berupa sinetron, reality show, kuis serta film dan lain – lainnya adalah 

bentuk dari komunikasi audio visual. Memang sepertinya pada setiap saat 

kita menonton acara televisi tersebut tidak merasa melakukan komunikasi. 

Tetapi sebenarnya di balik semua itu terkandung suatu pesan atau informasi 

yang secara tidak sadar kita tangkap. Seperti contoh, kita melihat acara 

Wisata kulinernya pak Bondan di Transtv. Kita tidak berkomunikasi dengan 

beliau, tetapi dengan mendengarkan penjelasan dari beliau melalui televisi 

tentang suatu makanan atau masakan, kita menjadi mengerti terhadap 

makanan atau masakan itu.  

Dalam bidang penyuluhan dan Informasi, komunikasi audio visual 

sangat berperan penting dalam komunikasi media massa. Hal ini dibuktikan 

peranan dari televisi sebagai sarana mengkomunikasikan pesan dan 
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informasi dalam media massa. Pesan dan informasi yang disiarkan melalui 

televisi ditujukan kepada khalayak banyak yang tersebar di berbagai tempat. 

Komunikasi audio visual juga dapat membantu masyarakat yang 

terbelakang. Yang dimaksud masyarakat yang terbelakang disini adalah 

masyarakat yang tidak mengenal baca tulis. Masyarakat seperti ini hanya 

dapat mengenal gambar dan suara. Oleh karena itu, untuk membantu 

masyarakat seperti ini agar dapat memahami pesan dan informasi yang akan 

disampaikan kepadanya, diperlukan komunikasi audio visual yang 

menggambarkan dan memperdengarkan isi pesan dan informasi tersebut.  

Dalam dunia advertising peranan komunikasi audio visual juga 

menjadi hal yang sangat penting. Advertising dengan menggunakan 

komunikasi audio visual terbukti mampu menarik perhatian khalayak lebih 

banyak dari pada advertising dengan menggunakan komunikasi visual atau 

audio saja. Hal ini disebabkan karena rata – rata masyarakat lebih suka 

menonton televisi dari pada membaca koran atau majalah ataupun 

mendengarkan radio. Tidak hanya itu, iklan dengan komunikasi audio visual 

yang tentunya mendramatisir isi pesan iklan tersebut lebih “dapat” dan lebih 

diingat oleh khalayak. Dengan begitu, iklan tersebut lebih menarik untuk 

diperhatikan dan kadang pula menimbulkan ketertarikan untuk 

mengkonsumsi produk yang ditawarkan oleh iklan tersebut. Selain itu 

banyangan produk yang diiklankan tersebut mudah diingat sekaligus 

melekat di benak khalayak (dikutip dari http://nikiblogku. 

blogspot.com/2009/03/pengertian-komunikasi-audio-visual-dan.html) 
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E.2  Video Klip  

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 masayarakan dapat mengenal yang selanjutnya membeli kaset, CD, 

DVD. Video klip merupakan sarana bagi para produsen musik untuk 

memasarkan produknya lewat medium televisi (Wahana Komputer, 2008).  

Memberikan imbas bagi seluruh stasiun TV 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. 

Memberikan imbas bagi seluruh stasiun TV 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. 

Videoklip seperti halnya film memiliki pengaruh besar pada khalayak. 

Sebuah produk media audio visual baik film maupun video klip mampu 

menembus batas-batas kelas serta menjangkau khalayak lebih luas. Dan 

khalayak merupakan entitas pasif dalam menerima pengaruh media massa.  

Video klip sebagai bentuk komunikasi massa juga dikelola menjadi 

suatu komoditi. Didalamnya terdapat rangkaian komplek yang terdiri dari 
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produser, sutradara, pemain, penulis naskah, dan seperangkat pendukung 

kesenian lainnya seperti musik, seni rupa, teater, seni suara, dan lain-lain. 

Semua unsur tersebut terkumpul menjadi komunikator dan bertindak 

sebagai agen transformasi budaya. Singkatnya, media komunikasi massa 

membentuk pandangan dunia dari orang-orang yang terlibat didalamnya, 

dengan begitu media komunikasi massa sarat dengan ideologi dari sang 

komunikator. 

Terdapat sebuah paradigma yang begitu mendominasi penelitian 

komunikasi, yaitu model komunikasi matematik yang ditampilkan oleh 

Shanon dan Weaver. "Bahwa sumber informasi (Information source) 

memproduksi sebuah pesan (massage) untuk kemudian dikomunikasikan. 

Pesan tersebut dapat terdiri dari kata-kata lisan atau tulisan, musik, gambar 

dan lain-lain. Pemancar (transmitter) mengubah pesan menjadi saluran 

(channel) merupakan media yang menyalurkan isyarat dari pemancar 

kepada penerima (receiver). (Effendy,1993:257). 

Dari paradigma diatas dapat diketahui bahwa proses komunikasi 

terjadi secara linear. Yang berarti bahwa videoklip mempunyai kemampuan 

untuk mempengaruhi  khalayaknya, membentuk masyarakat berdasarkan 

muatan massage-nya tanpa pernah berlaku sebaliknya. Menggambarkan 

realitas sosial masyarakat ke dalam videoklip dibutuhkan suatu kecermatan 

atau ketelitian oleh produser, selain yang terpenting yaitu kerjasama tim 

yang baik dalam pelaksanaan produksi. 

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

perangkat yang berfungsi sebagai penerima gambar (image) dan suara 
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(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, dan 

DVD.  

Video klip mengandung kekuatan citra yang dapat memberi sensasi 

tontonan yang memiliki kekuatan sentuhan pribadi (personal touch) dan 

ingatan (memorable). Pada pencitraan ini seseorang dapat dibuat seperti 

mengalami sendiri apa yang dilihat, dengan mengingat-ingat kejadian yang 

sedang  berlangsung.  

Pengertian video klip lebih mengarah pada bidang musik atau lagu. 

Unsur-unsur yang mendukung video klip antara lain sebagai berikut: 

 a.       Bahasa Ritme (irama) 

Video klip memiliki birama, apakah slow beat, fast beat, middle beat yang 

dapat dirasakan dengan ketukan-ketukan kaki untuk memperoleh tempo 

yang pas. 

b.      Bahasa Musikalisasi (instrumen musik) 

Pembuat video klip atau biasa disebut video clipper haruslah mempunyai 

sebuah wawasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan musik baik 

itu jenis musik, alat musik, bahkan juga profil band. 
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c.       Bahasa Nada 

Aransemen nada dalam video klip perlu didiskusikan dengan penata 

musiknya selanjutnya nada-nada dirasakan dengan hati. 

d.      Bahasa Lirik 

Seorang video clipper dituntut mempunyai sebuah imajinasi visual terhadap 

lirik dan lagu walaupun tidaklah harus secara verbal. Tidak semua lirik 

menggunakan kata-kata lugas, tetapi dapat pula ditunjukkan dengan simbol-

simbol tertentu untuk mengungkapkan makna. 

e.       Bahasa Performance (penampilan) 

Unsur ini memuat karakter pemusik, penyanyi, pemain band baik dari latar 

belakang bermusiknya, hingga ke profil fisiknya (hidung, mata, style, 

fashion dan gerak tubuh). 

(http://odazzander.blogspot.com/2011/09/media-video-klip.html) 

Dengan melihat unsur-unsur video klip di atas, sebuah lirik lagu 

mengalami proses transformasi ke dalam bentuk gambar hidup yang dapat 

membahasakan makna lirik lewat lagu yang dinyanyikan. Unsur-unsur 

tersebut saling mendukung proses produksi video klip. Berdasarkan unsur-

unsur video klip, sebuah lirik lagu berpotensi untuk dijadikan video klip 

sebagai salah satu bentuk visualisasi isi sekaligus penggambaran latar untuk 

membantu mempermudah imajinasi. 

 

E.4 Videoklip Sebagai Bagian Dari Komunikasi Media Massa 

Video klip merupakan suatu media komunikasi yang membawa 

muatan kepada khalayak memberikan berbagai makna yang ingin 
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disampaikan oleh kreator kepada masyarakat, karena dengan adanya media 

komunikasi bentuk video klip yang digambarkan dapat dilakukan secara 

mendalam dan meliputi seluruh unsur komunikasi yaitu bahasa tubuh, 

ekspresi wajah dan pemilihan intonasi. Videoklip merupakan salah satu 

bentuk komunikasi massa karena dibuat sebagai iklan dari sebuah lagu. 

Media massa merupakan salah satu otoritas yang paling kuat diantara 

otoritas-otoritas pada zaman modern. Media elektronik merupakan salah 

satu penerus ideologi dan articulator peraturan-peraturan sosial yang paling 

terkenal dan paling efektif yang dimiliki dunia modern (James Lull, 

1998:68).  

Videoklip Band Netral genre musik Rock, Musik Rock adalah genre 

musik popular yang mulai diketahui secara umum pada pertengahan tahun 

50an. Akarnya berasal dari rhythm and blues, music country dari tahun 40 

dan 50-an serta berbagai pengaruh lainnya. Selanjutnya, musik rock juga 

mengambil gaya dari berbagai musik lainnya, termasuk musik rakyat (folk 

musik), jazz dan musik klasik. 

Bunyi khas musik rock sering berkisar sekitar gitar listrik atau gitar 

akustik, dan penggunaan back beat yang sangat kentara pada rhythm section 

dengan gitar bass dan drum, dan kibor seperti organ, piano, atau sejak 70-

an, synthesizer. Disamping gitar atau kibor, saksofon dan harmonika 

bergaya blues kadang digunakan sebagai instrument music solo. Dalam 

bentuk murninya, music rock “mempunyai tiga chords, backbeat yang 

konsisten dan mencolok dan melody yang menarik”. ( id.wikipedia. 
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org/wiki/Musik_rock) diakses pada tanggal 18 Oktober 2011, pukul 13:50 

WIB. 

E.5 Pesan  

Sebagai suatu komponen dalam model mekanistis komunikasi 

manusia, konsep pesan penting bagi perspektif mekanistis. Tinjauan 

tradisional tentang komunikasi manusia itu merupakan campuran perspektif 

mekanistis dan psikologis maka pesan tetap merupakan konsep penting yang 

digunakan dalam banyak ulasan teoritis, praktis dan empiris tentang 

komunikasi manusia.  

Aubrey Fisher dalam buku Teori-teori Komunikasi (1986: 364-373) 

menguraikan pesan dalam beberapa pengertian sebagai berikut:  

a. Pesan sebagai isyarat yang disampaikan  

Aubrey Fisher mengungkapkan, model mekanistis komunikasi 

manusia dari Shannon dan Weaver (1949) akan membawa orang 

kepada konseptualisasi pesan sebagai fenomena yang berjalan pada 

rute perputarannya pada suatu saluran yang menghubungkan dua 

sumber penerima atau lebih. Reaksi kepada arus pesan yang bersifat 

mekanistis semacam itu menurutnya benar dan salah sekaligus. Suatu 

pesan dalam model mekanistis ditransformasikan pada titik-tikik 

(saat-saat) penyandian dan pengalihan sandi sehingga pesan itu sendiri 

merupakan pikiran atau ide pada suatu tempat dalam sistem jaringan 

syaraf (neurophyiological) dari sumber/ penerima dan setelah 

penyandian terjadi dalam suatu situasi tatap muka, ditransformasikan 

ke dalam rangkaian getaran udara (gelombang suara) dan sinar-sinar 
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cahaya yang terpantulkan (secara visual). Alat pengalihan sandi pada 

sumber/ penerima mentransformasikan fenomena energi fisik itu 

kembali ke dalam kata petunjuk paralinguistik, isyarat dan pikiran.  

Karena itu pesan dipandang sebagai bentuk dan lokasi pikiran, 

verbalisasi, dan seterusnya, dalam diri individu. “Pesan” yang terdapat 

pada saluran di luar sumber/ penerima dalam bentuk energi fisik dan 

lebih cocok untuk dipandang sebagai isyarat (signal). Perbedaan pesan 

dan isyarat adalah perbedaan mekanistis murni suatu perbedaan yang 

semata-mata berdasarkan pada bentuk fisik yang diperoleh dari 

transformasi mekanistis dan pada lokasi ruang dimana pesan/ isyarat 

itu terdapat.  

b. Pesan sebagai bentuk struktural  

   Miller mempergunakan bentuk struktural suatu pesan untuk 

membedakan komposisinya ke dalam “tiga buah faktor yang 

prinsipal”: stimuli verbal (yang mencakup kata-kata/ lambang-

lambang linguistik), stimuli fisik (yang mencakup isyarat atau 

gerakan, ekspresi muka dan sebagainya, dalam suatu interaksi tatap 

muka) dan stimuli vokal (yang mencakup petunjuk linguistik berupa 

kecepatan berbicara, kerasnya suara, infleksi, penekanan, aksen 

berbicara dan dalam interaksi tatap muka).  

c. Pesan sebagai pengaruh sosial  

Erat kaitannya dengan pandangan pesan sebagai bentuk struktural 

adalah  tinjauan komunikasi sebagai alat pengaruh sosial. Pandangan 

ahli komunikasi, Steve King, pesan sebagai suatu bentuk yang disandi, 



16 
 

yang tersirat di dalamnya pengaruh sosial. Ia menulis “pesan itu 

secara sederhana adalah perilaku memberi pengaruh yang 

berhubungan dengan kebutuhan”.  

d. Pesan sebagai penafsiran 

Perspektif psikologis komunikasi manusia adalah pandangan tentang  

pesan sebagai penafsiran lambang/ stimuli. Teori S-O-R (Stimulus-

Organisme-Respons) telah menempatkan komunikasi dalam proses 

interpretatif-perseptual dari penyandian stimuli melalui filter 

konseptual. Oleh karena itu, lokus memberikan perbedaan yang 

kurang berarti atau kurang penting antara proses penyandian dan 

pengalihan sandi; yakni, penyandian dan pengalihan sandi secara 

essensial menjadi proses yang sama berupa penafsiran atau persepsi 

makna dalam stimuli yang terpilih.  

e. Pesan sebagai refleksi diri 

Konsisten dengan perspektif psikologis komunikasi manusia adalah  

adanya aksioma yang sebenarnya bahwa pesan mencerminkan 

keadaan internal individu; yakni perilaku dalam bentuk tertentu, sikap, 

keyakinan, persepsi, nilai, citra, emosi dan sebagainya. Berllo secara 

jelas menyatakan bahwa “pesan merupakan peristiwa perilaku yang 

berhubungan dengan keadaan internal orang”. Keadaan internal yang 

sering dihubungkan dengan pesan adalah yang berhubungan dengan 

maksud (intent). Orang dapat mengkonseptualisasikan pesan sebagai 

perilaku simbolis yang dalam suatu cara tertentu dihubungkan dengan 

keadaan internal tertentu.  
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f. Pesan sebagai kebersamaan (commonality) 

Mortensen mendefinisikan pesan sebagai kerja fungsi kelompok 

“satuan perilaku apapun berfungsi menghubungkan para anggota 

komunikasi”. Apabila komunikasi bertindak untuk menjadikan 

bersama antara para komunikator, maka pesan itu merupakan variabel 

atau konsep untuk mencari fungsi yang menjadikan bersama tadi. 

(dikutip dari penelitian terdahulu, Muchammad Defi dalam judul, 

pesan persahabatan dalam film animasi) 

 

E.6. Pesan Sosial Dalam Tayangan Videoklip  

Kaitannya sosial dengan video klip yaitu video klip sebagai media 

komunikasi massa juga mempunyai fungsi menyampaikan beberapa pesan, 

diantaranya seperti struktur sosial, sarana pendidikan, penyalur informasi, 

persuasi, karya seni, industri bahkan sebagai media berpolitik dan 

propaganda dalam arti positif dan negative, serta pesan Sosial. secara 

sederhana video klip adalah cara produser musik untuk memasarkan 

produknya ke tengah pasar ( Efendi, 2002 : 14) 

Pesan sosial dalam sebuah videoklip dapat dimunculkan dalam bentuk 

pesan melalui sebuah lagu. Pesan-pesan sosial dapat dilihat dari lirik lagu 

yang berisikan kata-kata/ ajakan dalam bentuk audio visual.  

Pada media video, terdapat jenis video musik atau lebih dikenal 

dengan istilah video klip, yang merupakan produk audio visual dengan cara 

menggabungkan antara lagu dan gambar bergerak dengan bermacam tema 

dan cerita. Video Musik merupakan produk audio visual yang mampu 
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menambah value sebuah lagu, karena image audiens akan lagu tersebut akan 

terbentuk melaluinya. 

Dalam video klip Garuda Di Dadaku contoh pesan sosial mulai di 

konstruksi kedalam sebuah video klip dengan kemasan peformance 

koreografi ala Band rock, menampilkan semua alat yang dimainkan secara 

enerjik oleh masing-masing personilnya,  dengan mengenakan kostum 

TIMNAS berwarna merah yang berlambangkan garuda ditengahnya. Pesan 

sosial itu kian tampak ketika dukungan dari supporter yang secara serempak 

mendukung TIMNAS di lapangan. Belum lagi dengan adanya atribut-atribut 

pendukung yang semakin memberi pemahaman akan pesan-pesan sosial 

yang ingin ditampilkan dalam videoklip ini.. Adanya adegan seperti itu 

memberikan citra baik untuk menunjukkan dukungan (pesan sosial), 

terutama dibidang olahraga. Disini produser ingin menyampaikan pesan-

pesan sosial yang terdapat dalam tayangan videoklip sebagai upaya 

dukungan terhadap TIMNAS sepakbola.  

 

F. Definisi Konseptual  

 Definisi konseptual adalah batasan tentang pngertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel-variabel ( konsep ) yang hendak diukur, diteliti dan 

digali datanya ( Hamidi, 2007: 133). 

1) Pesan Sosial  

Pesan yakni apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. 

Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau non verbal yang 

mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. (Mulyana,  



19 
 

2005:63). Istilah sosial (social) pada ilmu sosial menunjuk pada obyeknya, 

yaitu masyarakat. Sedangkan sosialisme adalah suatu ideologi yang 

berpokok pada prinsip pemilihan umum (Soekanto, 2005:14). Jadi sosial 

dapat diartikan sebagai seperangkat simbol secara verbal atau non verbal 

yang berisikan nilai-nilai atau etika sosial dalam masyarakat umum. 

 

2) Videoklip 

Video klip yang merupakan perpaduan dari unsur audio dan visual adalah 

termasuk sebuah Iklan. Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan 

yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat 

suatu media, dalam hal ini yaitu menawarkan sebuah lagu yang biasanya 

terkemas dalam kaset, CD, VCD ataupun ditampilkan ditelevisi 

(http://pojokspy.blogspot.com/videoklip) 

 

G.   Kategorisasi 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi, maka validitas 

metode dan hasil sangat tergantung pada kategori-kategorinya. Dalam hal ini, 

penulis telah menyusun kategori pesan sosial apa saja yang muncul dalam 

video klip Garuda di Dadaku berdasarkan pengamatan dan kajian dari pesan 

sosial itu sendiri. Berikut merupakan kategorisasi dalam analisis isi ini: 

a. Kerjasama 

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk 

sosial. Sebagai makhluk individu manusia ingin diperhatikan, dihormati 

dan didahulukan kepentingannya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu 
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ingin berkumpul dengan manusia yang lain. Aristoteles menamakan hal 

ini sebagai zoon politicon artinya makhluk yang selalu ingin hidup 

berkelompok dan sesamanya. Berdasarkan konsep tersebut, lahirlah 

hubungan dan kerja sama manusia satu dengan lainnya. Manusia atau 

bangsa tidak dapat lepas dari hubungan kerja sama dengan manusia atau 

bangsa lain. Hal ini membuktikan bahwa kerja sama benar-benar hal yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Beban suatu negara menjadi 

sangat berat bila hubungan dengan bangsa lain dihambat atau diputus. 

b. Dukungan 

Menurut Gottlieb dalam Smet (1994:135) yang menyatakan bahwa 

dukungan atau lebih tepatnya dukungan sosial terdiri dari informasi atau 

nasehat verbal dan non verbal, bantuan yang nyata atau tindakan yang 

diberikan oleh orang lain atau didapat karena hubungan mereka dengan 

lingkungan dan mempunyaimanfaat emosioanl atau efek perilaku bagi 

dirinya (http//id.svoong.com/books//Pengertian Dukungan Sosial.html) 

Dalam hal ini orangyang merasa memperoleh dukungan sosial secara 

emosional merasa legakarena diperhatikan, mendapat saran atau kesan 

yang menyenangkan padadirinya, agar mereka dapat mencari jalan keluar 

untuk memecahkanmasalahnya. Dalam videoklip garuda didadaku contoh 

dukungan sosial ditunjukkan melalui adegan dan lirik lagu.  

Contoh:  Garuda di dadaku garuda kebanggaanku 

Ku yakin hari ini pasti menang 

Kobarkan semangatmu tunjukan sportifitasmu 

Ku yakin hari ini pasti menang 
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Syair lagu diatas tergambar jelas mengindikasikan pesan dukungan sosial 

yang hendak dimunculkan.  Contoh adegan yang dimunculkan pada 

kategorisasi ini ialah terlihat saat tokoh dalam videklip (Emir Mahira) 

memperlihatkan foto pemain TIMNAS sepakbola kepada ibunya, dan 

terlihat ibunya (Maudy Kusnaedy) mengangguk-anggukkan kepala 

sebagai bentuk dukungan terhadap anakknya yang bercita-cita seperti foto 

pemain TIMNAS idolanya.  

c. Kebersamaan 

Pengeluaran banyak waktu bersama-sama, seperti dalam kegiatan sosial 

dan waktu luang oleh anggota keluarga. Ketika dianggap sebagai akibat 

dalam hubungan, lebih bersatu stabil. Kebersamaan yang dimunculkan 

melalui videoklip ini terletak pada adegan dan lirik lagu. 

Contoh: Ayo putra bangsa harumkan negeri ini 

Jadikan kita bangga Indonesia 

Syair lagu diatas menggambarkan adanya kesamaan tujuan (kebersamaan) 

dalam mendukung TIMNAS berlaga. Contoh adegan yang dapat dilihat 

pada kategorisasi ini ialah adegan yang memperlihatkan elemen suporter 

(Penonton) yang berada dilapangan bersama-sama meyerukan teriakan 

terhadap TIMNAS sepakbola. Hal inilah yang kemudian dapat di artikan 

sebagai bentuk kebersamaan yang dimunculkan dalam videoklip tersebut. 
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H. Metode Penelitian  

H.1   Metode dan Tipe Penelitian 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif, dengan 

pendekatan kuantitatif. Tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang 

digunakan untuk memperoleh gambaran secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan 

frekuensi atau penyebaran suatu gejala lain disuatu masyarakat. Sedangkan 

pendekatan kuantitatif memilki perspektif etik, perspektif ini dipilih atau 

dipergunakan jika peneliti menghendaki data yang berasal dari hasil 

pengukuran variable, yang jenis dan jumlah indikator variabelnya 

ditentukan oleh peneliti (Hamidi, 2007:125). Fokus dalam penelitian ini 

adalah  Tayangan videoklip ” Garuda Didadaku ” oleh Band Netral yang di 

produksi oleh Tim Code production.. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content 

analysis). Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat 

inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi 

mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemprosesan data ilmiah. 

Sebagaimana semua teknik penelitian, ia bertujuan memberikan 

pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan 

praktis pelaksanaanya (Krippendorf, Klaus, 1991:15). 

H.2 Ruang Lingkup dan Unit Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah videoklip “ Garuda Didadaku “ 

yang tersaji dalam bentuk audio visual, diproduksi oleh Time Code 
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production berupa rekaman dengan format MP4 yang berdurasi selama 3 

menit 4 detik 

H.3 Unit Analisis 

Unit analisis dalam analisis ini adalah per shot pada masing-masing 

shot yang ada di videoklip Garuda Didadaku baik secara visual maupun 

audio (lirik lagu) 

H.4. Satuan Ukur 

Satuan ukur di sini adalah frekuensi dan durasi dari pesan Sosial dalam 

tayangan Videoklip ”Garuda Didadaku” oleh Band Netral. 

H.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data 

sekunder dari penelitian ini berupa videoklip “Garuda Didadaku“ yang 

didokumentasikan dalam bentuk rekaman audio visual, serta berbagai data 

yang diperoleh dari kepustakaan, penelitian-penelitian sejenis terdahulu dan 

dari web site. Data sekunder diperlukan untuk memperoleh data-data 

pendukung yang berupa penelitian-penelitian sebelumnya atau pengetahuan 

pendukung yang berkaitan. 

H.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah metode analisis isi 

yang mana secara sistematis dapat mengkaji isi informasi terekam. Dalam 

hal ini, penulis melakukan pengkodean terhadap unit analisis, scene pada 

Videoklip ”Garuda Didadaku” kemudian berusaha mengungkap pesan-

pesan sosial yang terdapat pada videoklip tersebut.  

 Langkah-langkah analisis data dalam penelitian adalah : 
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1) Data yang ada pada sampel penelitian dikumpulkan dalam 

lembar kerja (coding sheet) dan diadakan pencocokan terhadap 

struktur kategori yang ada. 

2) Data yang telah terkategorisasikan tersebut dihitung untuk 

dimasukkan ke dalam tabel tabulasi. Tabulasi menyajikan data 

frekuensi dan durasi kemunculan kategori dari keseluruhan 

scene sebagaimana satuan ukur yang telah disepakati penulis.  

3) Data dianalisis dan diinterpretasikan sesuai kemampuan 

peneliti. Dengan memperhatikan jumlah frekuensi, maka 

penulis dapat mengetahui kategori mana yang sering muncul 

dalam videoklip. 

4) Data dianalisis dan diinterpretasikan sesuai kemampuan 

peneliti. Dengan memperhatikan jumlah frekuensi, maka 

penulis dapat mengetahui kategori mana yang sering muncul 

dalam Videoklip dan hal tersebut akan menjadikan penulis 

paham kategori pesan nasionalisme mana yang dirujuk oleh 

videoklip tersebut untuk mewakili pesan Sosial yang ingin 

disampaikan pembuat videoklip.  

Data dari videoklip sebagaimana yang diungkapkan di atas kemudian 

disusun dalam tabel kategorisasi sebagai berikut: 

Tabel 1.1. 
Lembar Koding 

Shot 
Kategorisasi 

Lirik  
Kategorisasi 

K-1 K-2 K-3 K-1 K-2 K-3 

        

  Data diolah peneliti 
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 Keterangan : 

 K-1 : Kategori Kerjasama 

 K-2 : Dukungan 

 K-3 : Kebersamaan 

Sebagai contoh dalam satu scene terdapat indikasi adanya kekerasan, 

maka peneliti akan mendistribusikan data tersebut dengan meletakkan tanda 

(√) pada masing-masing tabel. Tanda (√) berarti melambangkan adanya unsur 

kekerasan dalam satu scene tersebut. Untuk mempermudah peneliti dengan 

koder 1 dan 2, peneliti hanya meletakkan satu tanda (√) untuk mewakili baik 

satu atau berapapun adegan kekerasan yang ada dalam scene tersebut, 

tentunya dengan kategorisasi yang telah ditetapkan peneliti.  

Kemudian data dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi dan 

durasi per kategori untuk mempermudah penghitungan guna mengetahui 

banyaknya frekuensi kemunculan dari masing indikasi. Adapun tabel 

distribusi frekuensi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2. 

Tabel distribusi frekuensi 

Kategorisasi  Frekuensi 
Audio/ lirik 

Frekuensi 
Video/ adegan 

% % 

Kerja Sama     

Dukungan     

Kebersamaan     

JUMLAH     
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H.6. Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas, penelitian ini dibantu  oleh dua orang 

coder (orang yang melakukan pengkodingan dalam penelitian yang sama) 

dalam pengkodingan data. Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap 

kategori yang akan digunakan dalam penelitian. Hal ini untuk mengetahui 

apakah kategori atau indikator yang akan digunakan sudah reliable atau 

belum. Pada dua orang koder yang telah dipilih diberikan definisi struktur 

kategori, unit analisis, bahan yang akan dikoding (videoklip “Garuda 

Didadaku”) dan tabel kerja koding. 

Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator  dan unit 

analisis yang telah ditetapkan, koder diminta menilai bahan dan 

memberikan tanda (kode) pada tabel koding. 

Koder dalam videoklip ini adalah: 

1) Dimas Maulana Putra, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi yang 

tergabung dalam (Jurnalistik Fotografi Club) JUFOC. 

2) Dwi Fitri Rahayu, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi yang 

tergabung dalam JUFOC sekaligus KINE club.  

 Hasil pengkodingan dari dua orang koder dalam tabel kerja koding 

dikumpulkan dan dihitung menggunakan rumus Holsty sebagai berikut: 

   Coefisien Reliability = 
21

2

NN

M

+  

M               = jumlah kesepakatan antara peneliti dan koder 

N1, N2  = Jumlah seluruh kalimat 

Hasil selanjutnya kemudian menurut Scott dikembangkan dalam 

‘ Index of Reliability” yang bukan hanya mengoreksi dalam suatu kelompok 
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kategori, tetapi juga kemungkinan frekuensi yang timbul. Rumus Scott 

adalah sebagai berikut: 

 Pi = reementExpectedAg

reementExpectedAgreementObservedAg

%1

%%

−
−

 

 

Keterangan: 

 Pi                               : Nilai keterhandalan. 

Observed Agreement: Jumlah persetujuan nyata antar pengkode yaitu 

CR. 

Expected Agreement: Jumlah persetujuan yang diharapkan karena 

peluang. 

Dari uji statistik tersebut, dapat diketahui kesepakatan para juri. Nilai 

kesepakatan yang dianggap reliabel menurut Lasswell (Dalam Bungin, 

Burhan, 2001) menyebutkan kesepakatan antar juri 70 % - 80 % sudah 

cukup handal. 

 

 


