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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1      Latar Belakang 

Musik adalah salah satu bentuk seni yang diciptakan manusia. Di dalam 

musik tercakup apresiasi manusia yang ingin mengekspresikan jiwanya. Inspirasi 

manusia dalam bentuk bermusik bisa datang dari mana saja, apakah itu pengaruh 

lingkungan, latar belakang, masa lalu, filosofi hidup, ataupun musisi lain yang 

dijadikan inspirasi dan mampu member inflvence terhadap karya yang diciptakan. 

Musik sendiri adalah rangkaian nada yang disusun secara harmonis dari 

berbagai alat musik dan dipadukan lirik yang diciptakan dengan maksud 

memberikan pesan kepada pendengar. Namun tidak semua musik memiliki lirik, 

ada juga musik yang hanya berisikan rangkaian nada secara harmonis tanpa 

mengunakan lirik. Musik seperti ini disebut musik instrumental. 

Manusia pada dasarnya membutuhkan hiburan dalam kehidupannya, dari 

sini manusia memutar otak bagaimana mencari hiburan yang bisa mengatasi 

kepenatan dalam menghadapi rutinitas sehari-hari. Salah satunya terciptalah 

musik yang dulunya hanya mengunakan alat-alat sederhana yang dirangkai 

sedemikian rupa sehingga dapat mengeluarkan suara dan menghasilkan nada. 

Musik sendiri mengalami perjalanan sejarah yang sangat pajang hingga 

sampai ke berbagai jenis musik yang kita kenal sekarang ini. Pada 

perkembangannya, saat ini kita mengenal berbagai aliran atau jenis musik yang 

ada. Perkembangan jenis musik tidak lepas dari rasa ingin tahu manusia dalam 
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melakukan eksplorasi musikalitas. Pada dasarnya manusia ingin mencari idiologi 

apa yang terkandung dalam musik yang sesuai dengan ideologi hidup yang dianut 

atau diyakini.  

Lagu-lagu yang tercipta itu dari luar negeri maupun Indonesia bila kita 

cermati banyak membawa pesan yang dalam terkadang mampu membuat 

pendengarnya berpikir mengenai maksud apa yang ingin disampaikan pada 

sebuah lagu. Pesan moral, pesan spiritual, pesan cinta, kemanusiaan, kedamaian 

banyak dibawa oleh band di lagu-lagu yang diciptakan. Idiologi mereka yang 

masih kuat membuat mereka leluasa mengungkapkan apa yang dirasakan pada 

sebuah karya atau lagu. 

Dalam suatu album yang diluncurkan pada musisi atau pun band, pasti 

mereka menciptakan video klip dalam rangka untuk mempromosikan album 

mereka. Biasanya nomor hitslah yang akan dibuat video klipnya. Memang tidak 

semua lagu dalam satu album tersebut yang akan dibuat video klipnya. Lagu-lagu 

andalan dalam album itu yang biasanya akan ditampilkan. 

Dalam video klip juga dapat disampaikan pesan-pesan yang akan 

dikomunikasikan kepada penonton. Pesan yang disampaikan kepada penonton 

bisa bermacam-macam sesuai dengan keinginan musisi yang kemudian 

divisualisasikan lewat video klip. Ada pesan cinta, perdamaian, kasih sayang, 

sosial, politik dan masih banyak pesan-pesan yang dapat disampaikan melalui 

video klip. 

Cara inilah yang digunakan Green Day dalam mengkritik perang yang 

terjadi didaratan Arab, seperti Afghanistan dan Iraq melalui video klip Wake Me 
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Up When September Ends. Green Day adalah nama sebuah band yang berasal 

dari New Jersey yang beranggotakan Billie Joe pada gitar & vokal, Mike Drint 

pada bass & vokal, dan Tre Cool pada drum. 

Band yang mengusung aliran musik punk ini terbentuk pada tahun 1987 

atas inisiatif Billie Joe Armstrong yang saat itu tinggal dipanti asuhan mengajak 

Mike dan Tre untuk membentuk sebuah grup band yang pada perkembangan 

selanjutnya lahir band Green Day. 

Band yang sudah menelurkan 7 album ini memang dikenal keras dalam 

menyuarakan isi hatinya terutama pada masalah sosial dan kemanusiaan. 

Walaupun mereka tinggal di Amerika Serikat yang dikenal sebagai Negara adi 

daya mereka tidak segan melakukan kritik pedas kepada pemerintahanya sendiri 

lewat lagu-lagu yang mereka ciptakan. Berbagai lagu mereka ditunjukan kepada 

pemerintahan Amerika Serikat yang seringkali tidak bijaksana dalam mengambil 

suatu keputusan. 

Paling kental dan vulgar adalah pada album American Idiot, album yang 

rilis pada bulan maret tahun 2004 berisikan lagu-lagu yang dengan tegas 

mengkritik kebijakan pemerintahan Amerika Seerikat melakuakan invasi militer 

ke Irak dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah massal yang berbahaya 

bagi peradaban di dunia bila disalah gunakan. 

Seperti lagu American Idiot, lagu ini bercerita tentang sebuah Negara adi 

daya yang dengan seenaknya melakukan kebijakan invasi ke Negara lain karena 

mereka mempunyai kemampuan, kekuasaan, dan menganggap Negara mereka 

adalah polisi dunia yang ingin menegakan segala ketidakadilan di Negara lain. 
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Dengan alasan ingin mencari senjata pemusnah massal, Negara tersebut 

melakukan invasi dengan mengorbankan rakyat sipil yang tidak berdosa, padahal 

dibalik  itu semua ada unsur politis dan ekonomi yang dibawa ke Negara yang 

diserang yaitu ingin menegaskan bahwa Negara tersebut adalah Negara adi daya 

di dunia dan ingin menguasai asset yang paling dicari di muka bumi yaitu minyak. 

Irak merupakan salah satu Negara penghasil minyak terbesar di dunia dan 

tentunya Amerika Serikat sangat ingin menguasi sumber daya alam yang 

melimpah itu, salah satunya adalah dengan cara melakukan invasi dan 

menggulingkan rezim pemerintahan Saddam Husein yang notabene menjadi 

musuh Amerika Serikat sejak kedua Negara terlibat perang teluk pada tahun 1991. 

Video klip pada lagu American Idiot juga sarat akan pesan sosial tentang 

keparanoid-an Amerikat Serikat kepada masalah terorisme. 

Melalui media visual atau video klip, Green day ingin menyuarakan isi 

hati mereka dan kebanyakan masyarakat dunia bahwa perang itu hanya omong 

kosong sebagai sarana untuk melakukan ekspansi ke Irak dan penuh dengan 

motivasi politik dan ekonomi. 

Menurut Green day, Amerika Serikat mempraktekkan sebuah kolonialisme 

baru, yang sebenarnya kolonalisme telah berakhir pada perang dunia kedua. 
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1. 2      Rumusan Masalah 

 Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti mengajukan rumusan 

masalah sebagai berikut : Apa makna pesan yang ingin disampaikan Green Day 

melalui video klip ‘Wake Me Up when September Ends’? 

1. 3      Tujuan Penelitian 

  Mengetahui makna pesan apa yang ingin disampaikan Green Day melalui 

video klip “wake Me Up When September ends”. 

1. 4      Kegunaan Penelitian 

1.  Kegunaan Akademis : 

a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan studi ilmu 

komunikasi tentang dunia perfilman. Bagaimana isi pesan yang 

disampaikan dalam bentuk gambar gerak dan dialog melalui media 

film yang disampaikan mampu mempengaruhi tingkah laku seseorang. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan 

informasi bagi masalah penelitian selanjutnya terutama yang 

berhubungan dengan studi perfilman. 

2. Kegunaan Praktis :  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pemerhati 

video klip sebagai bahan masukan untuk mengembangkan kreatifitas. Sehingga 

para penikmat dapat melakukan interprestasi secara luas dengan pemahaman yang 

lebih mendalam terhadap sebuah video klip tersebut. 

 

 


