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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan pertelevisian di Indonesia dua tahun terakhir ini memang 

amat menarik, televisi-televisi swasta bermunculan melengkapi dan memperkaya 

TV yang sudah ada. Tercatat lebih dari 17 TV yang ada di Indonesia adalah TVRI, 

RCTI, SCTV, TPI, AN-TV, Indosiar, Trans-TV, Lativi, TV-7, TV Global, Metro 

TV dan JTV ditambah TV-TV lokal daerah. Munculnya dan menjamurnya televisi 

swasta lokal maupun regianal jelas membawa perubahan yang sangat signifikan 

terhadap arus informasi yang akan di terima publik. 

Fenomena ini tentu saja menggembirakan karena idealnya masyarakat 

Indonesia memiliki banyak alternatif dalam memilih suguhan acara televisi. Namun 

realitasnya, yang terjadi adalah stasiun-stasiun TV di Indonesia terjebak pada selera 

pasar karena tema acara yang disajikan hampir semua saluran TV tidak lagi 

beragam tetapi seragam di mana informasi yang sampai kepada publik hanya itu-itu 

saja tidak menyediakan banyak alternatif pilihan. Beberapa format acara TV yang 

sukses di satu stasiun TV seringkali diikuti oleh TV-TV lainnya, hal ini terjadi 

hampir pada seluruh format acara TV baik itu infotainment, tayangan misteri, ajang 

pencari bakat, realy show, acara music, dan lain-lain. 

Salah satu trend setter yang akhir akhir ini marak ialah acara musik.  

Dipelopori oleh tayangan InBox di SCTV, saat ini tidak kurang dari 5 format acara 

serupa muncul menyebar di stasiun TV, mulai dari Dahsyat RCTI. Dering Trans 

TV, Klik ANTV, sampai On The Spot Trans 7. Semua format yang tampil berlatar 

belakang acara musik yang menggabungkan live konser dan video klip wujudnya 
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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. 

Video klip sendiri adalah 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.  

Yang ironis munculnya persaingan di tengah keseragaman ini seolah 

melupakan kreatifitas dan lebih cenderung menciptakan sensasi di tengah publik. 

Tahun 1980-an dunia entertainment terhentak ketika seorang Madonna tampil 

sebagai entertainer dengan genre yang melawan pakem yang selama itu ada. 

Sebagai seorang penyanyi dan artis, Madonna tampil dengan simbol-simbol tak 

lazim. Salah satunya: lirik-lirik lagunya nyerempet-nyerempet erotisme seksual. 

Lebih dari itu, ia pun dengan penuh percaya diri tampil dalam berbagai pose erotis. 

Nama Madonna menjadi simbol baru dalam jagad hiburan. Itulah tonggak ketika 

“ketelanjangan” tubuh perempuan yang selalu diartikan dengan seks mulai mengisi 
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layer kaca. 

Kondisi yang sama saat ini terjadi di dunia industri kreatif tanah air 

khususnya industri musik. Di tengah kemajuan di dunia hiburan yang sekarang ini 

semakin meroket dengan di pengaruhinya permintaan pasar, menimbulkan banyak 

sekali penemuan – penemuan baru yang digunakan untuk dijadikan inovasi kreatif 

sebagai bentuk pemenuan permintaan pasar. Salah satu contoh misalnya fenomena 

artis karbitan yang tak lagi mengandalkan suara untuk nilai jual dalam bermusik, 

tetapi lebih mengarah pada eksploitasi tubuh si artis yang terkesan erotis dan di 

kemas dalam koreografi yang apik.  

Kontroversi ini tidak lepas dari proses komodifikasi erotisme yang sangat di 

pengaruhi oleh kaum kapitalis yang mengendalikan pasar. Erotisme dijadikan 

komoditas yang bernilai jual tinggi. Erotisme sengaja diciptakan, dan dibiarkan 

bergulir di tengah industri musik tanah air, untuk menghegemoni persepsi 

masyarakat sehingga masyarakat akan menganggap erotisme  sebagai hal yang 

wajar dalam dunia musik. (http//stefanusrahoyo.blogspot.com/komodifikasi-tubuh-

di-layar-kaca).  

Belum reda berita pencekalan dewi persik di beberapa daerah akibat goyang 

gergajinya, kini lagi santer diberitakan mengenai peluncuran album julia perez yang 

kontroversial. dalam album terbarunya, goyang kamasutra, Julia Perez menyelipkan 

kondom sebagai bonus untuk pembeli albumnya tersebut. kontan saja hal ini 

menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan. langkah ini dinilai tidak etis 

dan menimbulkan multitafsir. 

Selain kontroversial karena bonus kondomnya, dari judul albumnya sendiri 

sudah kontroversial. Kamasutra, itulah judul album perdana Julia Perez yang juga 

diproduseri oleh dirinya. Orang dewasa tidaklah asing dengan kata kamasutra. 
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(kitab yang diagung-agungkan sebagai simbol seksualitas yang berasal dari india).  

Ada salah satu lagu andalan yang berjudul belah duren. interprestasi orang 

akan merujuk pada hubungan intim suami istri. Walaupun  Julia Perez membantah 

kalau lagu berjudul belah duren itu menggambarkan “sebenar-benarnya” yaitu 

makan duren. Hal ini ternyata sangat bertolak belakang jika kita melihat versi video 

klip. Dalam video klip yang di buat di Sun City Lounge, Lindesteves Trade Center, 

lantai 6, Glodok, Jakarta Barat ini sama sekali tidak satu yang memvisualisasikan 

arti sebenarnya dari judul lagu, bahkan terkesan vulgar dan mengarah pada persepsi 

negatif. (http://inilah.com)  

Fenomena inilah yang menarik perhatian peneliti, dimana Julia Perez yang 

notabene artis pendatang baru dan bukan seorang penyanyi terkesan artis karbitan 

yang tak lagi mengandalkan suara untuk nilai jual dalam bermusik, tetapi lebih 

mengarah pada eksploitasi tubuh si artis yang terkesan erotis dan di kemas dalam 

koreografi yang apik.  

"Gue agak susah menari karena memang nggak bisa menari. Untung 

ada pelatih yang mengajari. Kalau asal joget gue bisa. Lagipula, 

goyangan ini standar karena gue baru terjun di dunia musik," jelasnya 

(http://multiply.com/jupe_belah_duren) 
 

Sikap kontroversial biasanya dilakukan agar mendapat respon lebih dari 

khalayak. hal ini biasa dilakukan oleh artis-artis kita untuk melambungkan nama 

mereka. mungkin ada juga hal-hal lain yang mengiringi sikap kontroversial 

tersebut. mengenai bonus kondom dalam album Julia Perez, bisa saja selain 

meningkatkan popularitas dan penjualan album juga ada hal-hal lain yang 

mengiringinya. seperti kita ketahui bahwa Julia Perez juga menjadi bintang iklan 

alat kontrasepsi tersebut. terkait atau tidak namun hal ini juga bisa menimbulkan 

persepsi. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kama_Sutra
http://inilah.com/berita/belah%20duren%20ala%20jupe.php.htm
http://multiply.com/jupe_belah_duren.htm
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Dengan demikian, berkaitan dengan beberapa uraian diatas, maka disini 

peneliti tertarik untuk melakukan studi terhadap komodifikasi erotis yang di 

konstruksi media massa dalam sebuah video, khususnya pada video klip dangdut 

salah satu singel andalan dari album pertama Julia Perez yang berjudul “belah 

duren“ yang lebih terkesan menjual keseksian tubuhnya dari pada suara dengan 

cengkokan dangdut, dan penelitian ini mengambil judul Erotisme pada video klip 

(Analisis Semiotik Pada Video Klip ”Belah Duren” Oleh  Julia Perez). 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan 

pada penelitian ini yaitu, Bagaimana makna tanda erotisme di konstruksi dalam 

video klip? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

makna tanda erotisme yang di konstruksi dalam video klip apa kah sudah cukup 

relevan .  

 

D. Manfaat Penelitian 

 1. Kegunaan Akademis  

1.1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada 

perkembangan dan pendalaman studi semiotika khususnya pada video klip 

musik dalam perspektif komunikasi massa yang lebih peka terhadap 

dinamika sosial masyarakat Indonesia.  
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1.2. 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 Praktis  

Hasil dari penelitian ini secara akademis dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dalam dunia ilmu pengetahuan serta kalangan akademis, juga dapat 

menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka proses penelitian dimasa yang 

akan datang. Selain itu dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat untuk 

lebih mencermati dalam menikmati sebuah tayangan video klip. 

 

E. Tinjauan Pustaka  

1. VIDEO KLIP DALAM PERSPEKTIF SEBUAH IKLAN 

Video klip sebagai bentuk komunikasi massa juga dikelola menjadi 

suatu komoditi. Didalamnya terdapat rangkaian komplek yang terdiri dari 

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. 

Video klip yang merupakan perpaduan dari unsur audio dan visual 

adalah termasuk sebuah Iklan. Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai 

kegiatan semua bentuk pesan penawaran atau berita penawaran berupa 

komunikasi non personal yang di lakukan melalui perantara media (visual, 

audio atau pun audio visual), yang di tujukan pada kelompok massa tertentu 
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dengan tujuan secara persuasif agar target audiens secara langsung maupun 

tidak untuk tertarik pada produk, barang ide, gagasan, atas nama tertentu 

(Sadjiman Ebdi Sanyoto.2006:8) dalam hal ini yaitu penggunaan kaset, CD, 

VCD, DVD ataupun ditampilkan ditelevisi untuk menawarkan sebuah lagu. 

Pada dasarnya tujuan periklanan adalah menjual atau meningkatkan 

penjualan barang, jasa atau ide melalui suatu komunikasi yang efektif dan 

persuasif. Akibat dari kegiatan periklanan ini adalah terjadinya penjualan 

dengan segera, meskipun tidak jarang terjadi penjualan beberapa waktu 

mendatang setelah proses periklanan. Sasaran utama dari kegiatan periklanan ini 

adalah pasar yang terdiri dari individu-individu dengan  karakteristik yang 

sangat heterogen. Mereka inilah sebagai penerima berita atau iklan yang sering 

terpengaruh dan ingin mengubah sikap atau tingkah laku mereka tanpa mereka 

sadari. 

Karenanya, berbeda dengan media massa lainnya, media televisi dan 

Iklan televisi, terbukti merupakan media komunikasi massa yang paling efektif 

dan efisien sebagai media untuk informasi produk dan citra suatu perusahaan. 

Kelebihan-kelebihan dan kekuatan-kekuatan teknologis yang dimilikinya, 

memungkinkan tercapainya tingkat efektifitas dan efisiensi yang diharapkan 

oleh suatu perusahaan atau lembaga lainnya. 

 

2. ANTARA BUDAYA SENI DAN INDUSTRI MEDIA 

Media massa merupakan industri dan teknologi yang mencakup majalah, 

surat kabar, radio, televisi, dan film. Istilah “massa” mengacu pada kemampuan 

teknologi komunikasi untuk mengirimkan pesan melalui ruang dan waktu dan 

menjangkau banyak orang (James Lull, 1998:229). Media massa merupakan 
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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).  

Media massa komersil amat mempercepat dan mendiversifikasikan 

pengaruh kekuasaan budaya. Kekuasaan budaya yang dimaksud adalah 

kemampuan untuk mendefinisikan sesuatu situasi secara budaya (James Lull, 

1998:83). Teknlogi komunikasi modern menyampaikan nilai, perspektif, dan 

ide kepada orang-orang yang berbagai budaya, kelas sosial, dan usia diseluruh 

dunia.  

Dengan adanya media yang modern mengakibatkan munculnya figure-

figur budaya pop yang meresap dan media massa menunjukan harapan dan 

reaksi-reaksi tertentu ketika periklanan komersial muncul di televisi 

Perkembangan ini merupakan suatu disfungsi media. Media massa itu 

fungsional atau disfungsional sesuai dengan derajat dan cara khalayak 

menggunakannya (James Lull, 1998:14-15, 115). Beragam kegunaan media 

massa yang bersifat pribadi dan sosial. Media juga sebagai industri yang 

menurut sebagian orang sangat menjanjikan provitnya.  

Istilah “budaya pop” (cultura popular) dalam bahasa Spanyol dan 

Portugis  secara harfiah berarti “kebudayaan dari rakyat” ( de la gente, del 

pueblo; da gente, do povo). Pop, dalam pengertian ini tidak berarti tersebar luas, 

arus utama, dominan, atau secara komersial sukses. Dalam bahasa dan 

kebudayaan Latin kata ini lebih banyak mengacu pada ide bahwa kebudayaan 

berkembang dari kreativitas orang kebanyakan. Budaya pop berasal dari rakyat; 

budaya pop bukan diberikan kepada mereka. Prespektif ini menjebol perbedaan 
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antara produsen dan konsumen artfak budaya, antara industri kebudayaan dan 

konteks penerimaan. (James Lull. 1998:85) 

Teoretikus kajian budaya John Fiske (1989) menjelaskan hubungan 

antara budaya pop dan kekuasaan budaya ketika dia membahas bagaimana 

artifak-artifak yang mencakup mulai dari blue jeans hingga Madonna 

diinterpreasikan bermacam-macam dan digunakan secara taktis oleh para 

pencintanya lewat cara-cara yang sesuai dengan kepentingan mereka. Tetapi 

Fiske membawa masalah ini satu langkah lebih lanjut yang controversial. Dia 

beragumen bahwa budaya pop tak pernah dominan karena “budaya pop selalu 

terbentuk dalam hubungan dan tak pernah sebagai bagian dari kekuatan-

kekuatan yang mendominasi” 

Proses membuat budaya pop, menurut Fiske, merupakan perjuangan 

kelas. Bertentangan dengan kritik yang sering diajukan orang bahwa budaya 

pop tak lain dari eksploitasi controversial yang kapitalistik atau “budaya 

massa,” Fiske berpendapat bahwa budaya pop tercipta sebagai hasil perlawanan 

terhadap dan pengelakan dari kekuatan-kekuatan ideologis dan budaya 

dominan: “Kesenangan-kesenangan pop pasti selalu merupakan kesenangan-

kesenangan kaum tertindas;kesenangan-kesenangan itu pasti mengadung unsur-

unsur oposisi, mengelak, skandal, menghina, vulgar, dan menentang. 

Kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh konformitas ideologis sifatnya 

patuh dan hegemonis; dan itu jelas bukanlah kesenangan pop yang bertentangan 

dengannya” (James Lull. 1998:85-86) 

Kesenian dan dunia bisnis sangat erat hubungannya beberapa tahun 

belakangan ini. Bahkan kesenian bertambah kuat dimasa mendatang bila 

bergandengan dengan dunia bisnis media. 
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Ketergantungan seni pada modal (capital) dewasa ini semakin nyata, 

bukan saja pada kesenian massa (pop art), melainkan juga pada kesenian 

tradisional dan sastra. Kurangnya frekuensi dan intensitas seni tradisional lebih 

disebabkan oleh ketidakmampuan kesenian tradisional mengakomodasikan 

dengan dunia bisnis. 

Dalam industri bisnis, media terdiri atas media cetak (koran, majalah, 

surat langsung), media penyiaran (radio,televisi), media elektronik (pita audio, 

pita video, videodisk, CD-ROM), dan media display (papan reklame, tanda 

reklame, poster). Sebagian besar pesan nonpersonal datang melalui media yang 

dibayar. Industri media juga menggunakan arus komunikasi dua arah 

menentang pendapat bahwa gaya hidup konsumsi orang-orangterutama 

dipengaruhi oleh “efek menetes kebawah” (trickle down effect). Dari kelas 

status sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, orang-orang terutamaberinteraksi 

dengan kelompok sosial mereka sendiri dan memperoleh gaya mereka dan ide-

ide lain dari orang-orang seperti mereka sendiri yang merupakan pemimpin 

opini.  

 

3. EROTISME DALAM VIDEO KLIP  

 Sebelum berbicara bagaimana erotisme di konstruksi kedalam video 

klip sebaiknya kita lebih dulu bahas makna erotime lebih dalam. Erotisme  

adalah suatu bentuk estetika yang menjadikan dorongan seksual atau  perasaan 

yang timbul yang membuat orang siap beraktivitas seksual.(Benny 

Hoed,2001:189) Ini bukanlah sekadar menggambarkan keadaan terangsang 

dan/atau antisipasi (melayani rangsangan), melainkan mencakup pula segala 

http://id.wikipedia.org/wiki/Estetika
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dorongan_seksual&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seksualitas_manusia&action=edit&redlink=1
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bentuk upaya atau bentuk representasi untuk membangkitkan perasaan-perasaan 

tersebut. 

Kaitanya erotisme 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 erotisme.secara sederhana video klip 

adalah cara produser musik untuk memasarkan produknya ke tengah 

pasar.(Heru Efendi, 2002 : 14) 

  Industri musik belakangan ini hanya mengejar keuntunggan semata 

tanpa mempedulikan efek yang akan di timbulkan dari video klip yang mereka 

garap. Dalam pembuatannya hanya memikirkan keuntungan, tidak memikirkan 

efek negatif yang akan timbul dari penayangan video klip. Kini pesan erotisme 

dan eksploitasi tubuh wanita seolah menjadi tema baru. Video klip pun 

terkadang tidak sesuai antara apa yang diharapkan dengan yang dilihat atau 

didengar. Semestinya. Yaitu mengvisuali sasikan lirik lagu dengan pas tanpa 

menimbulkan kontrofersi, dan tidak terkesan menonjolkan koreografi yang 

berlebihan. Namun, ada sisi lain yang patut menjadi bahasan, yaitu erotisme.  

   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 menambah 

value sebuah lagu, karena image audiens akan lagu tersebut akan terbentuk 

melaluinya. 
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Video klip merupakan gabungan dari musik dan lirik lagu sebagai unsur 

audio (dapat didengar) serta gerakan atau gambar sebagai unsur visual (dapat 

dilihat). Penggabungan ini berfungsi untuk lebih menjelaskan suatu makna. Ada 

tiga jenis video klip menurut Rizal Mantovani (Jawapos, 18 Juli 2003) 

diantaranya; Videoklip Naratif yaitu videoklip yang menyuguhkan sebuah kisah 

cerita selayaknya sebuah film pendek, misalnya videoklip “Mencari jodoh” dari 

Wali. 

Videoklip Simbolik yaitu video klip yang menampilkan bahasa simbol 

bisa berupa bentuk gambar ataupun susunan tipografi sebuah kalimat, biasanya 

dalam videoklip ini merupakan gabungan dari seni desain grafis misalnya 

videoklip “Sahabat” dari Padi. 

Dan terakhir Videoklip Performance merupakan sebuah bentuk 

videoklip yang sering kita temui, menampilkan secara keseluruhan performance 

dari artis penyanyi dari awal hingga akhir, misalnya videoklip lagu-lagu 

dangdut, salah satu contohnya video klip belah duren. Namun, ada juga video 

klip yang menggabungkan ketiga jenis tersebut. 

Dalam video klip ini lah contoh erotis mulai di konstruksi kedalam 

sebuah video klip dengan kemasan peformance koreografi tarian striptis,  

dengan pakaian yang dikenakannya seksi, belahan dada rendah, dan rok tinggi, 

semakin mengindikasikan memang erotislah yang sengaja di bangun dalam 

video klip ini. Adanya adegan seperti itu hanya memberikan citra buruk bagi 

industri musik Indonesia, erotisme yang ditayangkan sebenarnya bukan 

menjadi budaya timur melainkan berasal dari budaya barat. Disini sutradara 

ingin memberikan efek kepada masyarakat sesuai dengan alur yang diceritakan 

di film. Walaupun disini terjadi pertukaran budaya yang bisa memudarkan 
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budaya asli Indonesia. Para penonton disini dituntut untuk lebih jeli dan untuk 

berani mengungkapkan pendapat, serta mengambil kesimpulan tentang isi 

video klip terutama yang berhubungan dengan erotisme atau sensualitas 

 

4. IDEOLOGI DIBALIK EROTISME DI INDUSTRI PERTELEVISIAN 

Saat memperbincangkan komodifikasi apa pun itu sesungguhnya yang 

sedang diperbincangkan adalah suatu lembaga bernama industri. Dan, ketika 

industri diwacanakan, mau tidak mau wacana harus menghujam ke sebuah 

ideologi besar yang mendasarinya, yakni kapitalisme. Maka, komodifikasi 

tubuh sesungguhnya juga merupakan cikal bakal kapitalisme.  

Ketika layar televisi dengan gencar mencitrakan cantik sebagai kulit 

putih-mulus, rambut lurus, postur tubuh tinggi semampai, ideologisasilah yang 

sesungguhnya sedang terjadi disana. Konon, erotisme sedang mengalami proses 

komodifikasi. Erotisme dijadikan komoditas yang bernilai jual tinggi. Erotisme 

sengaja diciptakan, diproduksi, dibiarkan secara bebas untuk menghegemoni 

persepsi masyarakat sehingga masyarakat akan menganggap erotisme sebagai 

sebuah keniscayaan sejarah.  

Disisi lain, tak bisa ditampik bahwa penggunaan unsur erotis atau setiap 

lekuk tubuh perempuan” dalam media massa guna melariskan suatu produk, 

dari sudut pandang tertentu tak lain dan tak bukan adalah sebuah bentuk 

komodifikasi tubuh. Sebagai sebuah komoditas, erotisme memerlukan „tumbal-

tumbal‟ yang dijadikan sumber inspirasi sekaligus objek untuk menambah nilai 

jual agar lebih marketable. Maka dibuatlah tim 'pencari bakat' yang menyebar 

ke sudut desa. Mencari 'barang mentah' yang akan dipoles sedemikian rupa 
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menjadi barang komoditas yang punya nilai jual selangit. Gadis-gadis lugu pun 

dirayu, digombali, diberi bunga-bunga harapan yang memabukkan. 

Akhirnya, dalam segala wujud manifestasi kapitalisme, sebuah realitas 

selalu bisa ditunjuk. di sana ada segelintir elit yang akan mengeruk keuntungan 

dari suatu lembaga yang dinamakan pasar. Ini bisa terjadi karena dalam industri 

budaya, elitlah pihak yang sesungguhnya menjadi penentu standarisasi dan 

komodifikasi. Dalam konteks industri budaya sebagaimana yang tercermin 

dalam pasar layar kaca, di sana mereka juga sekaligus menjadi pemegang 

hegemoni atas selera, preferensi, dan gaya hidup. 

 

5. PENDEKATAN SEMIOTIK DALAM VIDEO KLIP 

Semiotika sebagai suatu pembelajaran dari ilmu pengetahuan sosial yang 

memiliki unit dasar yang disebut tanda. Tanda terdapat dimana-mana ketika kita 

berkomunikasi dengan orang, memakai pakaian, makan, minum, dan ketika kita 

berbicara. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar 

konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu 

yang lain. 

Video klip merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis 

semiotik. Karena mengharuskan mengamati secara menyeluruh dari semua isi 

teks (pesan), dalam hal ini isi pesan dalam video klip. Seperti dikemukakan 

(Sobur, 2004:128) teks bisa di artikan sebagai ”seperangkat tanda yang di 

transmisikan dari pengiriman pesan kepada penerima melalui medium 

tertentudan dengan menggunakan kode kode tertentu. Tanda-tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang 

diharapkan. 
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Semiotika video klip berbeda dengan semiotika fotografi. Video klip 

bersifat dinamis, gambar video klip muncul silih berganti, sedangkan fotografi 

bersifat statis. Kedinamisan gambar pada video klip menarik daya tarik 

langsung yang sangat besar, yang sulit untuk ditafsirkan. Semiotika digunakan 

untuk menganalisa media dan untuk mengetahui bahwa video klip itu 

merupakan fenomena komunikasi yang sarat akan tanda. Semiotika pada 

penelitian ini akan dianalisis dengan teori Roland Barthes, dimana oleh peneliti 

dirasa cocok dengan menggunakan interpretasi yang tepat dengan 

menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat. 

 

6. SEMIOTIKA ROLAND BARTHES 

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Roland Barthes yang dikenal 

sebagai salah seorang pemikir strukturalis yang getol mempraktikkan model 

linguistik dan semiologi Saussure.  

  Teori Barthes menjelaskan dua tingkat pertandaan yaitu denotasi dan 

konotasi. Denotasi (denotation) adalah hubungan eksplisit antara tanda dengan 

referensi atau realitas dalam pertandaan, sedangkan konotasi (connotation) 

adalah  aspek makna yang berkaitan dengan perasaan dan emosi serta nilai-nilai 

kebudayaan dan ideologi (Kurniawan, 2001: 34). Dalam salah satu bukunya 

yang berjudul Sarrasine, Barthes merangkai merangkai kode rasionalisasi, suatu 

proses yang mirip dengan yang terlihat dalam retorika tentang tanda. Menurut 

Lechte dalam (Sobur, 2006: 65-66), ada lima kode yang diteliti Barthes yaitu: 

1. Kode Hermeneutik (kode teka-teki), yang berkisar pada harapan pembaca 

untuk mendapatkan ”kebenaran” bagi pertanyaan yang ada dalam teks. 
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2. Kode semik (makna konotatif), banyak menawarkan banyak sisi. Pembaca 

menyusun tema suatu teks. 

3. Kode simbolik merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas 

bersifat struktural. 

4. Kode proaretik (kode tindakan), sebagai perlengkapan utama teks yang 

dibaca orang, artinya semua teks bersifat naratif. 

5. Kode gnomik (kode kultural), merupakan acuan teks ke benda-benda yang 

sudah diketahui oleh budaya. 

  Menurut Roland Barthes semiotik tidak hanya meneliti mengenai 

penanda dan petanda, tetapi juga hubungan yang mengikat mereka secara 

keseluruhan (Sobur, 2004: 123). Barthes mengaplikasikan semiologinya ini 

hampir dalam setiap bidang kehidupan, seperti mode busana, iklan, film, sastra 

dan fotografi.  Semiologi Barthes mengacu pada Saussure dengan menyelidiki 

hubungan antara penanda dan petanda, tidak hanya sampai disitu Barthes juga 

melihat aspek lain dari penandaan yaitu mitos. Mitos menurut Barthes terletak 

pada tingkat kedua penandaan, jadi setelah terbentuk sistem tanda-penanda-

petanda maka tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian 

memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Jadi setelah terbentuk 

sistem tanda-penanda, petanda-tanda tersebut akan menjadi petanda baru yang 

kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. 

Semiotik merupakan varian dari teori strukturalisme, yang berasumsi 

bahwa teks adalah fungsi dari isi dan kode, sedangkan makna adalah produk 

dari sistem hubungan. Semiotik berusaha menggali hakikat sistem tanda yang 

beranjak keluar kaidah tata bahasa dan sintaksis dan yang mengatur arti teks 

yang rumit, tersembunyi, dan bergantung pada kebudayaan. Hal ini kemudian 
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menimbulkan perhatian pada makna tambahan (connotative) dan arti 

penunjukan (denotative) kaitan dan kesan yang ditimbulkan dan diungkapkan 

melalui penggunaan dan kombinasi tanda. Setiap esai dalam bukunya, Barthes 

membahas fenomena keseharian yang luput dari perhatian. Dia menghabiskan 

waktu untuk menguraikan dan menunjukkan bahwa konotasi yang terkandung 

dalam mitologi-mitologi tersebut biasanya merupakan hasil kontruksi yang 

cermat (Cobley & Jansz dalam Sobur, 2006: 68). Dalam memahami makna, 

Barthes membuat sebuah model sistematis dimana fokus perhatian Barthes lebih 

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

yang digambarkan sebagai berikut  
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Menurut Barthes, yang dikutip Fiske dari gambar tersebut menjelaskan 

bahwa tatanan (signifikasi) tahap pertama merupakan hubungan antara signifier 

dan signified di dalam sebuah tanda realitas eksternal. Barthes menyebutnya 

sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah 

yang digunakan Barthes untuk menunjukan signifikasi tahap kedua. Hal ini 

menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan 

atau emosi dari pembicara serta nilai-nilai dari kebudayaan. Konotasi 

mempunyai makna yang subyektif atau paling tidak inter-subyektif. Dengan 

kata lain, denotasi adalah apa yang telah digambarkan tanda terhadap sebuah 

obyek, sedangkan konotasi adalah bagaimana menggambarkannya. 

Pada tatanan (signifakasi) tahap kedua berhubungan dengan isi, tanda 

bekerja melalui mitos (myth). Barthes menggunakan mitos sebagai seorang yang 

percaya, dalam artiannya yang orisinal. Mitos adalah cerita yang digunakan 

suatu kebudayaan untuk menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari 

realitas atau alam (Fiske, 2007: 121). Mitos primitif seperti mengenai hidup dan 

mati, manusia dan dewa. Sedangkan mitos masa kini misalnya mengenai 

maskulinitas dan feminitas, ilmu pengetahuan dan kesuksesan. Perspektif 

Barthes tentang mitos inilah yang membuka ranah baru dunia semiologi, yaitu 

penggalian lebih jauh dari penanda untuk mencapai mitos yang bekerja dalam 

realitas keseharian masyarakat. Setiap tuturan dalam bentuk tertulis atau sekedar 

representasi, verbal atau visual, secara potensial dapat menjadi mitos 

(Kurniawan, 2001: 66). Artinya, tidak hanya wacana tertulis yang dapat kita 

baca sebagai mitos, melainkan juga fotografi, film, pertunjukkan, bahkan 

olahraga dan makanan. 
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  Mitos adalah kebutuhan manusia. Mitos dieksploitasi sebagai media 

komunikasi, Barthes dalam buku Kurniawan (2001) mengatakan bahwa sebagai 

bentuk simbol dalam komunikasi, mitos bukan hanya diciptakan dalam bentuk 

diskursus tertulis, melainkan sebagai produk sinema, fotografi, advertensi, 

olahraga dan televisi (Sobur, 2006: 208). Mitos dikaitkan dengan ideologi, maka 

seperti yang dikatakan Van Zoest, ”ideologi dan mitologi di dalam kehidupan 

kita sama dengan kode-kode dalam perbuatan semiotis dan komunikasi kita”.  

  Mitos adalah uraian naratif atau penuturan tentang sesuatu yang suci 

(sacred), yaitu kejadian-kejadian yang luar biasa, di luar dan mengatasi 

pengalaman manusia sehari-hari (Sobur, 2006: 209). Mitos biasanya digali dari 

cerita-cerita rakyat (folklore). Mitos terkadang lebih efektif daripada ideologi 

pada saat-saat kritis pada tahun 1965, sebab mitos bertumpu pada kepercayaan, 

sedangkan ideologi pada intelektuas. 

 

7. BAHASA FILM DALAM VIDEO KLIP 

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang-dengar (AudioVisual) yang dibuat berdasarkan asas 

sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan 

atau bahan basil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, ukuran 

melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau 

tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem 

proyeksi, mekanik, elektronik, dan lain sebagainya. Dalam sebuah film terdapat 

alur cerita, adegan, penokohan, setting serta unsur sinematografi yang lain. 

Meskipun tergolong pendek namun video musik kadang memerlukan persiapan 

yang panjang seperti sebuah film. 
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Film memiliki seperangkat pengetahuan yang dapat mengembangkan 

bentuk-bentuk yang ditampilkan. Seperangkat pengetahuan yang dapat 

membentuk serta memahami berbagai fenomena baru yang ditawarkan dalam 

film berguna untuk menampilkan pengertian-pengertian atau simbol-simbol 

makna pesan. Seperangkat pengetahuan itu antara lain: 

 

7.1. Gesture (Gerakan Tangan) 

Runtutan cerita film tidak hanya bisa dipahami dengan kata-kata tapi 

dengan suatu gerakan ditubuh kita, seseorang bisa memaknai arti dari sebuah 

gerakan dalam film itu. Hayes mendefinisikan gesture (gerakan tangan) sebagai 

bagian dari setiap gerakan tubuh kecuali bahwa vokalisasi dibuat dengan sadar 

atau tidak untuk berkomunikasi baik dengan diri sendiri atau orang lain (Noth, 

1995 dalam Prajaka 2005:24). Gesture (gerakan tangan) dalam artian yang lebih 

sempit adalah komunikasi dengan menggunakan tangan dan lengan dan lebih 

sedikit dengan menggunakan kepala. Konsep yang lebih sempit ini tidak 

termasuk komunikasi non verbal dengan gerakan postur dan tubuh serta 

ekspresi wajah. Sedangkan dalam artian yang lebih luas, gesture telah 

digunakkan oleh beberapa ahli sebagai sebuah istilah dasar untuk setiap 

kegiatan komunikasi. 

 

7.2. Body Language (Bahasa Tubuh) 

Body Language (bahasa tubuh) termasuk bagian dari apa yang ada 

didalam film semiotik. Agar lebih baik, komunikasi dengan tubuh 

menggunakan postur, yaitu gerakan tubuh dan orientasi akan dijelaskan 
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dibawah ini. Interprestasi dari "Body Language" difokuskan pada dimensi-

dimensi sebagai berikut Cultural Specificity 

Jumlah dan bentuk konvensional dan postur tubuh secara umum dapat 

diterima secara lintas cultural.  

1. Ethological Significanse 

Suatu tingkat dimana kebiasaan tubuh yang dibedakan secara kultural. 

2. Psychoanalitic Significanse 

Kebiasaan tubuh (postural behavior = penampilan) seseorang selama 

pembicaraan telah diinterprestasikan sebagai tanda dari suatu emosional 

yang tak disadari. 

3. Interpersonal Relations 

Penampilan tubuh sebagai sebuah ekspresi dari hubungan sosial seperti 

status kedudukan, kesukaan atau sesuatu yang berhubungan. 

4. Expresive Functions 

Gerakan tubuh sebagai ekspresi bagian dari emosional. 

 

7.3. Lighting 

Lighting atau pencahayaan merupakan hal yang cukup substansial dalam 

membaca visualisasi symbol yang dituangkan dalam dimensi film. Dalam hal 

ini ada beberapa definisi dan kerangka yang digunakan:  

2) Front Ligthing 

Cahaya merata dan nampak natural atau alami. 

3) Side Ligthing 

Subyek lebih terlihat memiliki dimensi. Biasanya banyak dipakai untuk 

menonjolkan suatu benda atau karakter seseorang. 
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4) Back Ligthing 

Penyinaran dari belakang objek, digunakan untuk memisahkan objek 

dari background, dan menambahkan penampilan adegan. Back light 

ditempatkan dibelakang subjek pada sudut sedemikian rupa sehingga 

sinar tidak mengenai lensa kamera dan membuat flore. 

Teknik pengambilan gambar (angle) merupakan hal yang penting untuk 

dimaknai. Pada dasarnya setiap teknik pengambilan gambar memiliki pesan, 

norma dan nilai tertentu, agar dapat memahami maksud dan tujuan tampilan 

dengan teknik pengambilan gambar tertentu, maka perlu dipahami karakteristik 

dari angle tersebut, seperti penjelasan di bawah ini : 

 

7.4. Pergerakan Kamera 

a. Panning, merupakan teknik pengambilan gambar dengan gerakan 

kamera secara horizontal. Pergerakan kamera panning ini tidak 

mempengaruhi posisi dari kamera itu sendiri. 

b. Survening Pan, adalah pergerakan kamera secara perlahan menelusuri 

pemandangan (baik itu pemandangan sekelompok orang, komunitas atau 

pemandangan alam). Pergerakan kamera ini menimbulkan kesan 

dramatis, sehingga penonton memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam. 

c. Follow Pan, adalah pergerakan kamera yang sering digunakan dan 

dipakai dalam produksi audio visual. Pergerakan follow pan ini terdiri 

dari dua jenis, pan right dan pan left. Pergerakan kamera ini bila dalam 

keadaan long shot akan memberikan kesan kepada penonton bahwa ada 

hubungan yang terbentuk antara subyek dengan lingkungannya. 
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d. Interuped Pan, adalah pergerakan kamera yang halus, akan tetapi secara 

tiba-tiba dihentikan guna menghubungkan dua buah obyek yang 

sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan. 

e. Speed Panning, adalah pergerakan kamera yang dilakukan secara 

perlahan-lahan kepada obyek. Apabila pergerakan ini dilakukan secara 

terus-menerus, akan menimbulkan daya tarik dan dapat membangun titik 

klimaks. 

f. Whipe Pan, adalah pergerakan panning yang dilakukan dengan cepat, 

sehingga tidak dapat menampakan dan memperlihatkan detail 

gambarnya. Pergerakan ini dapat menghubungkan titik pandang yang 

berbeda di setiap scene yang sama. pergerakan kamera ini menciptakan 

kontinuitas titik perhatianm, merubah titik perhatian, meperlihatkan 

sebab akibat, memberikan perbandingan, memperpendek waktu dan 

perubahan nilai daramatik 

g. Tilling, merupakan teknik pengambilan gambar dengan gerakan kamera 

secara vertical. Pergerakan kamera tilling ini tidak mempengaruhi posisi 

dari kamera itu sendiri. Pergerakan kamera seperti ini dapat 

menunjukkan kesan ketinggian dan kedalaman. Gerakan tilt Up dapat 

menimbulkan rangsangan emosi, perasaan, perhatian, dan keinginan 

untuk mengetahui masa depan. Sedangkan gerakan tilt down dapat 

menimbulkan hal-hal yang berlawanan dengan tilt up, seperti kesedihan, 

kekecewaan. 

h. Dollying/Tracking, merupakan teknik pengambilan gambar dengan 

gerakan kamera berjalan mendekat, menjauh, memutari obyek. 

Pergerakan Dollying ada beberapa macam, (1)Dolly in, gerakan yang 
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menghampiri obyek, gerakan ini dapat memberikan kesan perasaan 

tegang, meningkatkan titik perhatian, rasa ingin tahu. (2)Dolly out, 

gerakan yang menjauhi obyek, gerakan ini dapat menimbulakan kesan 

rasa ingin tahuan, memberi harapan, mengurangi rasa tegang dan 

mengurangi titik perhatian. (3)Dolly around, gerakan yang memutari 

obyek, gerakan ini dapat memberikan kesan memperlihatkan sisi lain 

dari obyek. Sehingga penonton dapat mengetahui sisi lain obyek mulai 

dari depan, belakang, samping kanan dan kiri secara utuh tanpa harus 

memotong sene atau adegan. 

i. Padestal (boom) dan crane, merupakan teknik pengambilan gambar 

dengan dibantu alat penyangga. Pergerakan kamera pedestal maupun 

crane adalah meninggi dan menyusuri obyek. Pergerakan kamera ini 

dapat memberikan kesan luas, dramatis, lebar, penuh dan kosong. 

 

7.4.1  Tipe Shot 

Dalam teknik pengambilan gambar, selain pergerakan kamera secara 

vertikal maupun horizontal, ada juga tipe-tipe shot. Shot ini untuk mendukung 

karakteristik dari tampilan visual. Tipe Shot tersebut yaitu: 

a. Close UP (CU), merupakan framing pengambilan gambar dimana visual 

obyek memnuhi seluruh ruang dari frame. Misalkan CU mulut sedang 

mengerakan ketika berbicara. 

b. Big Close Up (BCU) atau Extreme Close UP (ECU), merupakan 

ukuruan Close Up dengan lebih detail pada salah satu bagian tubuh atau 

sesuatu benda. Misalkan ECU mata sebelah kanan sedang berkedip. 
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c. Medium Close Up (MCU), merupakan pengambilan shot lebih jauh dari 

Close Up namun lebih dekat dengan medium shot, biasanya seluruh 

wajah hingga bahu dari obyek. 

d. Medium Shot (MS), merupakan pengambilan gambar kurang lebih 

ukurannya setengah badan dari obyek. 

e. Medium Full Shot (MFS) atau Knee Shot adalah pengambilan shot 

sampai dengan tiga per empat ukuran tubuh obyek. 

f. Full Shot (FS), merupakan pengambilan gambar obyek secara utuh 

mulai dari kepala hingga kaki. 

g. Medium Long Shot (MLS), merupakan pengambilan gambar obyek 

dengan mengikutsertakan setting sebagai pendukung suasana atau 

keadaan. 

h. Long Shot (LS), merupakan pengambilan gambar obyek antara Medium 

Long Shot dengan Extreme Long Shot. 

i. Extreme Long Shot (ELS), merupakan pengambilan gambar, dimana 

obyek terlihat jauh bahkan hampir tidak terlihat. 

Selain pergerakan kamera ada juga pergerakan lensa kamera, istilah ini 

disebut zooming. Pergerakan ini adalah merupakan fasilitas dari kamera yang 

memungkinkan obyek visual terkesan dekat atau jauh. Biasanya teknik zooming 

ini digunakan untuk mengantikan tracking. 

 

7.4.2  Makna Teknik Pengambilan Gambar 

Setiap teknik pengambilan gambar memiliki nilai dan makna tersendiri, 

sehingga dapat dimengerti oleh penonton. Agar lebih mudah memahami makna 
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disetiap teknik pengambilan gambar, maka disajikan table kategori makna 

teknik pengambilan gambar: 

NO TEKNIK MAKNA 

1 Tilt Up Merangsang emosi, perasaan, perhatian, 

kejadian yang akan datang, kewaspadaan, 

kehati-hatian.  

2 Tilt Down Menggambarkan kesedihan, kekecewaan, 

hambar, putus asa, tidak ada harapan 

3 Panning Memperlihatkan sebab akibat, 

membangun ketegangan, memberikan 

perbandingan kepada penonton, diantara 

dua pilihan. 

4 Dolly/Track In Meningkatkan ketegangan, mengalihkan 

perhatian penonton, meningkatkan 

kewaspadaan penonton.  

5 Dolly/Track Out Penonton diberi sebuah kejutan, 

meningkatkan ketegangan, 

memperlihatkan suatu hubungan.  

6 Padestal Up Mengurangi kekuatan Obyek. 

7 Padestal Down Memberikan kekuatan obyek. 

8 Extrem Close Up 

(ECU) 

Memberikan efek yang kuat, memberikan 

kesan keintiman, menggambarkan 

perasaan obyek, sebagai pendukung 

informasi peristiwa jalinan dari alur cerita. 

9 Close Up (CU) Tampilan visual memiliki efek yang kuat, 

keintiman, menimbulkan perasaan 

emosional tertentu kepada obyek. 

10 Medium Close Up 

(MCU) 

Penonton diarahkan dan diajak untuk 

memperhatikan karakter obyek. 

11 Medium Shot (MS) Menempatkan penonton pada jarak  
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pertengahan dari obyek, menciptakan 

hubungan perorangan dari obyek. 

12 Medium Full Shot 

(MFS) atau Knee Shot 

(KS) 

Penonton diberikan informasi sambungan 

atau kelanjutan dari aksi peristiwa tokoh. 

13 Full Shot (FS) Memperkenalkan tokoh, dan mejelaskan 

secara keseluruhan setting 

14 Medium Long Shot 

(MLS) 

Ada kesenambungan dan keterkaitan antar 

aksi tokoh dengan setting. 

15 Long Shot (LS) Memperlihatkan tokoh, adegan, tempat 

dan menjelaskan secara keseluruhan 

setting. 

16 Extreme Long Shot 

(ELS) 

Pengambaran wilayah yang terkesan luas, 

meningkatkan kesan penonton terhadap 

pemandangan ditempat peristiwa, 

menangkap perhatian penonton pada 

pembukaan film. 

17 Zooming Zooming, meningkatkan maupun 

mengurangi fokus pada obyek 

 

7.4.3 Angle Pengambilan Gambar 

Selain memahami kategori makna dalam teknik pengambilam gambar, 

perlu dipahami juga peranan sudut pengambilan gambar (angle). Angle 

memiliki nilai-nilai tertentu pada pengambaran peristiwa pada visualisasi. Angle 

kamera diterjemahkan sebagai teknis pengambilan gambar dari sudut pandang 

tertentu untuk mempresentasikan adegan. Angle dalam pengambilan gambar 

dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain: 
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a. High Angle, adalah merekam gambar dari sudut atas obyek, sehingga 

tampak bagian atas dari obyek. Dalam angle ini memberikan kesan 

kecil, pendek kepada obyek. Tapi sebaliknya penonton diberikan sebuah 

kekuatan atau superioritas. 

b. Bird Eye View, teknik rekam gambar ini hampir sama dengana high 

angle, hanya saja dalam angle ini lebih terlihat dinamis seperti 

pengelihatan seekor burung. Hasil tampilan visual yang ditampilkan 

lebih terkesan dramatis. 

c. Low Angle atau Frog Eye, adalah merekam gambar dari sudut bawah 

dari obyek. Dalam pengambilan angle ini, obyek diberikan kesan 

menonjol, kekuasaan, besar, berwibawa dan seringkali dapat 

menimbulkan kesan keganasan. 

d. Eye Level, adalah merekam gambar dengan posisi sejajar dengan jarak 

pandang mata. Pengambilan gambar dengan angle ini memberikan 

kesan dinamis, seimbang. 

Dalam sudut pengambilan gambar, mengenal tiga tipe pengambilan 

gambar. Pengambilan ini dikategorikan sesuai dengan karakter view dari 

pengambilan gambar tersebut. Tiga tipe tersebut antara lain: 

1. Subyektif kamera, yaitu kamera berlaku seakan adalah mata penonton. 

Hal ini bertujuan untuk menempatkan penonton dan ikut dalam 

adegan. Maksud dan tujuan dari pengambilan seperti ini adalah agar 

keterlibtan penonton yang lebih besar. 

2. Obyektif Kamera, yaitu melakukan pengambilan gambar dari garis    

lurus dari suatu titik pandang. 



29 

 

3. Point Of View, yaitu melakukan pengambilan gambar dari satu titik 

pandang pemain tertentu. Pengambilan gambar seperti ini digunakan 

apabila keterlibatan penonton lebih akrab dengan kejadian pada 

sebuah adegan. 

 

7.4.4  Transisi (Perpindahan) 

Transisi dalam ini juga memiliki peranan penting dalam proses 

pemaduan shot per shot, sehingga menimbulkan kesan dan makna yang ada 

dibalik dari tampilan visual tersebut. Beberapa jenis dan istilah dalam transisi 

antara lain: 

a. Disolve, adalah perpindahan gambar satu ke gambar yang lain secara 

perlahan-lahan. Perpindahan tersebut dilakukan dengan maksud 

memberikan kesan memperpanjang waktu, memperpendek waktu, 

perubahan tempat atau menyatakan hubungan antara dua gambar. 

b. Fade (in dan out), fade in biasanya digunakan pada awal cerita., dimulai 

dari keadaan gelap menuju ke terang (awal cerita). Fade out biasannya 

digunakan di akhir cerita dimulai dari terang menuju ke gelap (black 

solid). Namun ada kalanya fade in/out digunakan diantara sequence 

film, hal ini digunakan untuk menunjukan seperti berlalunya waktu, 

misal dari jaman ini pindah ke jaman dahulu atau dari malam ke sore. 

c. Cut, biasanya digunakan untuk perpindahan secara mendadak. 

Menggunkan cut harus cermat memperhatikan komposisi dan 

kontiniuitas dari gambar yang nantinya akan disambung-sambung. 
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F. Definisi Konseptual 

1. Erotisme 

Erotisisme atau  eroticism adalah suatu bentuk estetika yang menjadikan 

dorongan seksual sebagai kajiannya. Dorongan seksual yang dimaksud adalah 

perasaan yang timbul yang membuat orang siap beraktivitas seksual. (Benny 

Hoed,2001:189) Ini bukanlah sekadar menggambarkan keadaan terangsang 

dan/atau antisipasi (melayani rangsangan), melainkan mencakup pula segala 

bentuk upaya atau bentuk representasi untuk membangkitkan perasaan-perasaan 

tersebut. 

Erotik adalah bentuk ajektiva dari ekspresi erotisisme. Ekspresi dari 

erotisisme diistilahkan sebagai erotika ("sesuatu yang erotik"), yang dapat 

berupa mimik, gerak, sikap tubuh, suara, kalimat, benda-benda, aroma, 

sentuhan, dan sebagainya; serta kombinasinya. Dengan erotika orang 

diharapkan mencapai dua hal sekaligus: apresiasi terhadap keindahan dan 

kemampuan "bermain" dengan (mengendalikan) dorongan seksual secara sehat. 

Vulgarisasi (terang-terangan, tanpa cita rasa) serta industrialisasi erotika 

mengembangkan pornografi. (www.wikipedia.com/erotisme)  

2. Video Kilp 

Dalam kajian sinematografi Video klip merupakan gabungan dari musik 

dan lagu sebagai unsur audio (dapat didengar) serta gerakan atau gambar 

sebagai unsur visual (dapat dilihat). Penggabungan ini berfungsi untuk lebih 

menjelaskan suatu makna. Menurut  Naratama (2004:64) video klip merupakan 

salah satu bentuk sajian program acara yang di katagorikandrama (fiksi). Drama 

fiksi merupakan format cerita yang merupakn interpretasi kisah kehidupan yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Estetika
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dorongan_seksual&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seksualitas_manusia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Erotika
http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi
http://www.wikipedia.com/erotisme
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di wujudkan dalam suatu runtutan skenario cerita. Video klip merupaknan 

bentuk atau konsep dari isi cerita yang menggambarkan sebuah adegan. 

Video klip juga bisa di bilangsebuah iklan. Karena secara sederhana 

iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang 

ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media, dalam hal ini video klip di 

ciptakan untuk   menawarkan sebuah lagu yang biasanya terkemas dalam kaset, 

CD, VCD ataupun ditampilkan ditelevisi. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotik Dimana dengan 

pemaknaan dua tahap denotasi konotasi yang digunakan oleh Roland Barthes 

dalam teori semiotiknya, Roland Barthes menelusuri makna dengan pendekatan 

budaya yaitu semiotik makro, dimana Barthes memberikan makna pada sebuah 

tanda berdasarkan kebudayaan yang melatarbelakangi munculnya makna 

tersebut. Dengan demikian makna dalam tataran mitos dapat diungkan sesuai 

dengan keunggulan semiotik Roland Barthes yang terkenal dengan elemen 

mitosnya. 

Metodologi semiotik dalam penelitian ini pada dasarnya bersifat 

kualitatif-interpretatif. Dengan fokus penelitian komodifikasi erotis yang di 

konstruksi dalam video clip belah duren oleh Julia Perez, maka scene-scene 

yang dipilih adalah scene-scene yang dinilai peneliti mendekati makna yang 

mencerminkan komodifikasi erotis.  

Untuk mengkaji makna tanda-tanda komodifikasi erotis yang 

terkandung pada video clip belah duren oleh Julia Perez, Penelitian ini akan 

menggunakan metode penelitian Semiotik yang mengacu pada teori Roland 
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Barthes, dimana dirasa cocok dengan penelitian untuk sebuah video clip. 

Tentunya dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif. Dalam 

pengumpulan data bersifat deskriptif (kata-kata, gambar) dan bukan angka-

angka (penelitian kuantitatif). Pembahasan dalam penelitian ini berupa 

keterangan-keterangan, konsep-konsep, atau makna-makna tersembunyi yang 

terdapat didalam data yang diperoleh. 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah 

komodifikasi erotis yang di konstruksi dalam video klip lagu „Belah 

Duren‟ dari Jlia Perez.  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah rekaman video klip berjudul 

”Belah Duren” oleh Julia Perez versi tayangan  televisi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan adalah Teknik dokumentasi. Teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan data-data tentang perkembangan video 

clip di Indonesia dan profil dari video klip Belah Duren oleh Julia 

Perez. Data dikumpulkan dengan cara mengambil rekaman dari 

tayangan video klip dari televisi. Dengan menganalisis data secara 

pengamatan mendalam. Kemudian dipotong per scene dan shot, lalu 

dirubah dalam file still foto sehingga mempermudah peneliti untuk 

mengkaji makna yang terdapat dalam tanda pada video klip. Ditunjang 

dengan literatur maupun jurnal yang mendukung. Data tersebut dapat 

diperoleh dengan kepustakaan yang ada baik berupa buku, artikel, 

internet dan bahan tertulis lainnya untuk melengkapi data penelitian. 
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Tehnik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan 

tehink analisis semiotika, yaitu menggunakan teori semiotika Roland Barthes.  

Video klip tersebut akan diinterpretasikan dengan analisis semiotik untuk 

mengetahui makna tanda yang terdapat didalamnya. Untuk mengetahui makna 

denotatif dan makna konotatif, tanda-tanda di dalam video klip tersebut 

dipisahkan berdasarkan strukturnya, yaitu signifier (penanda) dan signified 

(petanda). Dalam memaknai suatu tanda, menggunakan dua tahap pendekatan 

semiotik Roland Barthes. Semiologi membahas signifikasi dan komunikasi yang 

terdapat pada tanda yang bersifat linguistik dan non linguistik. Menurut Barthes 

signifikasi bukan hanya membahas masalah bahasa. Semua kehidupan sosial 

merupakan suatu sistem tanda, dengan demikian bahasan semiotik semakin 

meluas, misalnya pada film, program televisi, radio dan iklan. Berikut peta yang 

diciptakan Barthes tentang bagaimana tanda bekerja: 

Tabel 1.3 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Alex Sobur, 2003:69, Semiotika komunikasi 

 

 Signifier 

(Penanda) 

 

Signified 

(Petanda) 

 

 

Denotative sign 

(tanda denotatif) 

Conotative signifier 

(Penanda konotatif) 

Conotative signified 

(Petanda konotatif) 

Conotative sign (tanda konotatif) 

 

Tingkat penanda 

primer 

Tingkat penanda 

primer 



34 

 

Berdasarkan tema diatas, dapat dijelaskan bahwa pada pemaknaan 

primer atau tingkat pertama, penanda-penanda berhubungan dengan petanda-

petanda, sehingga menghasilkan tanda. Kemudian pada pemaknaan sekunder 

atau tingkat kedua, tanda pada tingkat pertama menjadi penanda dan 

berhubungan dengan petanda pada tingkat kedua. Pemaknaan tahap pertama 

merupakan lapis denotasi sedangkan pemaknaan tahap kedua merupakan 

perluasan makna, yaitu lapis konotasi. penekanan dalam semiotik signifikasi 

adalah teori tanda dan pemahamannya dalam konteks tertentu (Sobur, 

2001:132).  

Setelah semua itu dilakukan maka dapat diketahui penggambaran 

pemaknaan tanda dari video klip Belah Duren oleh Julia Perez yang sesuai 

dengan perumusan masalah yang ada untuk mencapai tujuan penelitian yaitu 

menyampaikan, gambaran umum dan menyeluruh baik struktural maupun 

makna dari tanda yang selanjutnya akan disajikan dan dideskripsikan secara 

kualitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


