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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Hampir semua studi tantang manusia dan kehidupan, selalu berhubungan 

dengan komunikasi. Komunikasi memang selalu ada pada setiap kegiatan manusia. 

Banyak ahli yang membahas bidang social yang selalu menyentuh bidang komunikasi, 

baik ia ditempatkan sebagai pusat kajian maupun hanya sebagai salah satu aspek atau 

sudut pandang saja. Artinya, hampir semua kajian sosial selalu melibatkan komunikasi 

di bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, perpustakaan dan informasi, menejemen, 

hukum, antropologi, psikologi, dan semua bidang ilmu lainnya. Di pihak lain, jika 

orang bicara komunikasi, tentu menyangkut informasi di dalamnya. Sebab pesan – 

pesan komunikasi, tentu menyangkut informasi. Informasi memamng selalu ada pada 

setiap kegiatan komunikasi.(Drs. H. Pawit M. Yusup, MS, 2009) 

 Budaya populer dan budaya massa dapat didefinisikan sebagai budaya rakyat 

(folk culture) pada masyarakat sebelum industri, atau budaya massa pada masyarakat 

industri. Budaya massa sendiri sering didefinisikan sebagai budaya populer yang 

diproduksi oleh teknik industri dengan produksi massal dan dipasarkan oleh teknik 

industri (Dr. Lono Simatupang, 2008:22)  

 Perubahan secara besar-besaran telah terjadi di Negara-negara berkembang, 

termasuk Negara Indonesia. Perubahan yang cenderung berdampak sosial, ekonomi, 
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dan politik telah mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Daya konsumsi yang 

konsumtif ini, gencar dilakukan lewat mass media.  

 Citra dan Bisnis dalam Tayangan Musik Videoklip sebagai sebuah bisnis dan 

cabang kesenian baru, mulai marak beberapa tahun terakhir di Indonesia. Ini tidak lepas 

perkembangan video musik atau klip video seiring dengan perkembangan teknologi 

audio visual yang telebih dahulu diawali perubahan budaya tulis dan baca menjadi 

sebuah kebudayaan audio visual.  

 Meski tergolong pendek namun video musik kadang perlu persiapan panjang 

bagai sebuah film. Semuanya harus ditangani serius , sebab fungsi komersial sebuah 

video musik adalah untuk mendukung penjualan album seorang musisi. Ada sebagaian 

besar penampilan penyanyi di layar kaca bukanlah penampilan langsung melainkan 

direkam dalam kaset video. Dan khusus untuk video yang memuat sajian musik secara 

khusus maka disebut video klip (Adi Nugroho,1996:52) 

 Masyarakat konsumtif banyak disuguhi berbagai informasi melalui mata, 

telinga, rasa, pikiran, bahkan disentuh bawah sadarnya. Perempuan dan anak-anak ikut 

dilibatkan dalam periklanan. Keterlibatan ini berarti mereka ikut meningkatkan pola 

konsumsi dengan mendorong kenaikan pengeluaran untuk konsumsi. Dorongan ini 

akan mempercepat arus konsumtivisme.  

 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 
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produk audio visual yang mampu menambah value sebuah lagu, karena image audiens 

akan lagu tersebut akan terbentuk melaluinya. 

  Musik sering dipakai sebagai media untuk menyerukan perdamaian. Tidak 

cuma bersifat universal, tapi musik juga penuh kebebasan. Lewat musik, seseorang bisa 

mengungkapkan atau membebaskan unek-unek bahkan beban yang mungkin 

menyesakkan.  

 Dengan begitu sebuah video musik harus dapat menerjemahkan ide, yang tidak 

lepas dari tema dan jenis musik sebuah lagu, serta memuat pesan yang dapat diterima 

penontonnya yang dikomunikasikan melalui bahasa gambar yang menarik dan artistik. 

citra dan bisnis. Dalam Tayangan Musik Video klip sebagai sebuah bisnis dan cabang 

kesenian baru, mulai marak beberapa tahun terakhir di Indonesia.  

 Meski tergolong pendek namun video musik kadang perlu persiapan panjang 

bagai sebuah film. Semuanya harus ditangani serius , sebab fungsi komersial sebuah 

video musik adalah untuk mendukung penjualan album seorang musisi.  

 Ada sebagaian besar penampilan penyanyi di layar kaca bukanlah penampilan 

langsung melainkan direkam dalam kaset video, dan khusus untuk video yang memuat 

sajian musik secara khusus maka disebut video klip (Adi Nugroho,1996:52)  

 Pembuatan sebuah video klip memerlukan daya kreativitas yang tinggi serta 

selera seni yang bisa menempatkan pada objek yang tepat, dengan kata lain bisa 

menvisualisasikan musik dan lirik lagu yang ada agar lebih menarik dan mudah 

dimengerti 



 

4 
 

 Video clip sendiri mempunyai cara yang berbeda – beda dalam penyampaian 

pesan, utamanya dari makna lirik sebuah lagu, lebih-lebih pada syair lagu yang begitu 

puitis kadang masih terasa sulit untuk bisa difahami oleh pendengar. Sehingga dalam 

sebuah video klip, sang sutradara setidaknya harus bisa membantu menterjemahkan 

pesan sebuah lagu kedalam bentuk visual. Dengan begitu keterpaduan antara syair lagu 

dan video klip diharapkan bisa menyampaikan makna pesan yang ingin disampaikan 

seorang penyanyi. Selain itu untuk mendukung penyampaian yang lebih “merasuk” 

(efektif) kepada khalayak, maka dibuat berbagai macam tanda atau unsur lain. Salah 

satunya adalah unsur dari visualisasi warna. Unsur inilah yang akan diteliti dan dibahas 

dalam penelitian ini. Pada hakekatnya warna mempunyai arti dan makna tertentu. 

Warna dapat menunjukan apa yang sebenarnya ada didalamnya dan apa yang 

dimaksudkan. Warna merupakan salah satu unsur dalam komunikasi visual yang cukup 

penting dan merupakan gejala pengelihatan yang paling menarik. Dengan warna, dunia 

penglihatan kita disuguhi pemandangan yang serba indah dan menawan. Kegandrungan 

manusia akan warna mengantarkan banyak orang berusaha mencari dan menciptakan 

bahan – bahan tiruan agar dapat “mewarnai” dunia. 

 Dalam penelitian ini peneliti memilih sebuah video clip, yaitu “Cari jodoh” oleh 

Band Wali. Dari video clip tersebut, dapat kita lihat bahwa video clip Cari Jodoh, 

menceritakan seorang pemuda yang mempunyai wajah yang tidak begitu tampan 

sedang mencari jodoh. Dari hari kehari, hingga musim buah berganti seorang wanita tak 

kunjung ia dapatkan. Sampai akirnya ia memimpikan seoarang idolanya untuk menjadi 

pasangan hidupnya, namun ketika ia mulai sadar bahwa itu hanya mimpi, ia terkejut 

dan segera bangun dari mimpinya dan mulai meratappi nasibnya lagi. Hingga suatu saat 
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ia-pun mulai memberanikan diri untuk mencari jodoh dengan cara membuka 

pendaftaran ( casting ). Banyak permpuan yang mendaftar tetapi tak kunjung juga ia 

temui wanita yang ia impikan, tiba pada peserta terakhir ia menemukan wanita yang 

mirib idolanya. Ditempat itu pula ia langsung melamar perempuan tersebut dengan 

memberikan durian dan rambutan untuk tanda bahwa ia ingin menyunting perempuan 

tersebut. 

 Berdasarkan dari kedua video clip diatas, peneliti ingin menganalisis dan 

menemukan makna visualisasi warna pada video clip “Cari jodoh” oleh Band Wali. 

Diharapkan dari video clip tersebut dapat diketahui makna pewarnaan setiap cine-nya. 

Memberikan satu wacana baru bagi para penikmat viseo clip. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, dapat dirumuskan pertanyaan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

  Apa makna dari visualisasi warna berkait dengan propaganda jomblo? 

C. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menginterpretasi makna dari visualisasi warna pada video clip “Cari Jodoh”. Oleh Band 

Wali. Apakah terdapat suatu pesan sosial dalam pewarnaannya.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

1.1 Penelitian ini adalah salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana ilmu komunikasi 

dan sebagai aplikasi dari hasil perkuliahan yang sudah ditempuh kurang lebih selama 

empat tahun kebelakang. 

1.2 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit tambahan ilmu di 

dunia akademik khususnya dibidang audio visual di ilmu komunikasi agar menjadi film 

maker profresional. 

2. Manfaat Metode 

 Secara tidak langsung penelitian ini dapat menambah referensi tentang kajian 

metode semiotik makna tanda. Selain itu, dapat membuat paradigma dan sintagma 

maupun ideologi baru tentang perfilman Indonesia dan dunia.  

3. Manfaat Praktis 

 Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi 

maupun acuan para pembuat film dalam menuangkan karyanya. Pastinya juga dapat 

memberi pengetahuan baru kepada khalayak yang membaca penelitian ini tentang 

makna dari tanda, yaitu visualisasi warna pada film. 

 

 



 

7 
 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dari penelitian ini tidak lain adalah beberapa scene dari video 

clip “Cari Jodoh” oleh Band Wali, yaitu makna dari visualisasi warna dari cine tersebut. 

Akan disertakan pula beberapa scene yang menunjukkan kekhasan dari video clip 

tersebut.  
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