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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang erat kaitannya dengan manusia lain. Mereka 

sangat membutuhkan informasi satu sama lain melalui pesan yang mereka sampaikan. Maka dari 

itu, media massa (media elektronik, media cetak dan media siber) sangat penting peranya dalam 

proses komunikasi massa dalam kehidupan bersosial. Komunikasi massa merupakan keaadaan 

yang dimana organisasi media massa memproduksi pesan untuk disampaikan kepada masyarakat 

luas, yang dimana pesan tersebut dicari, digunakan, dipahami dan dipengaruhi oleh masyarakat 

itu sendiri. Media massa membuat masyarakat sangat mudah untuk menerima pesan tanpa ada 

batasan ruang dan waktu.(Littlejohn., Stephen W, 2002) 

Salah satu jenis media massa yang sangat mudah untuk dicerna, yaitu dengan media 

video. Video memiliki 2 unsur yang dapat diterima oleh 1 atau lebih panca indera. Di dalam 

video terdapat unsur visual (gambar) dan audio (suara) yang pesanya bisa kita tangkap melalui 

mata dan telinga, sehingga pesan yang disampaikan lewat video menjadi lebih mudah untuk 

dipahami. 

Di dalam seni musik, video seakan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Salah satunya 

digunakan sebagai video klip. Selain untuk media promosi, video klip dapat digunakan untuk 

memperkuat penyampaian pesan dalam lagu itu sendiri. Memvisualisasikan cerita di dalam lagu 

tersebut melalui skenario dan pengambilan gambar yang cantik. Sehingga para komunikan 

(penerima) dapat lebih memahami isi dari lagu tersebut melalui visual yang dipaparkan oleh 

komunikator (pembuat pesan). Maka dari itu sebuah lagu membutuhkan video untuk 



2 
 

menyampaikan pesanya agar lebih luas lagi untuk diterima oleh mata dan telinga masyarakat 

yang menerimanya. Lagu itu sendiri merupakan penyampaian pesan melalui lirik sebagai bentuk 

keresahan para penulis lagu. Pesan yang disampaikan oleh seorang penulis lagu tentu tidak 

berasal dari luar pencipta, dalam artian bahwa pesan tersebut dari pola pikirnya serta dari frame 

of refrence dan field of experience yang terbentuk dari hasil lingkungan sosial sekitarnya 

(Effendy, 2003:41) 

 Di dalam sebuah video klip terdapat 2 gaya visual yaitu verbal dan simbol. Verbal 

merupakan gaya penggambaran yang akan disesuaikan oleh lirik yang nantinya lirik dan gambar 

menjadi selaras satu sama lain untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Sedangkan simbol 

merupakan gaya penggambaran yang tidak perlu menyelaraskan antara gambar dan lirik. Simbol 

dalam sebuah video klip merupakan kumpulan ekspresi untuk menyatakan pikiran dan perasaan 

mereka lewat lagu yang ditulis.Memvisualkan lirik secara tidak gamblang yang berkebalikan 

dengan verbal, tetapi syarat akan makna.3 

2 gaya ini yang digunakan oleh komunikator (penyampai pesan) untuk menyampaikan pesanya 

secara visual kepada komunikan (penerima).  

 Video klip sangat penting bagi para musisi untuk memperkenalkan dirinya kepada 

khalayak. Lewat video, khalayak mendapatkan infromasi tentang siapa dan bagaimana rupa fisik 

penulis lagu yang mereka dengarkan. Selain itu, musisi juga lebih bisa mengekspresikan lirik 

lagu yang ia tulis lewat visual. Seperti dalam video klip Iwan Fals & NOAH dalam lagu Yang 

Terlupakan. 

Iwan Fals dan NOAH merupakan musisi dan grup band tanah air yang namanya telah 

dikenal di dalam maupun luar negeri. Iwan Fals yang dikenal dengan lirik yang mengkritik 
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terkadang juga menulis lagu tentang sebuah perjalanan hidup, baik itu cinta dan lain sebagainya. 

Sedangkan NOAH banyak lagunya yang bercerita tentang cinta dan perjalanan hidup yang 

dikemas dengan pemilihian diksi yang jarang dipakai oleh penulis lagu sejenisnya. Ketenaran 

mereka tidak luput dari media massa yang meliputnya. Tidak hanya berita positif, melainkan 

berita negatif juga terliput oleh media. Ariel (vokalis NOAH) pernah terlibat dalam skandal seks 

dengan Luna Maya dan Cut Tari pada pertengahan Mei 2010. Karena kejadian ini Ariel pernah 

dipenjara selama25 bulan karena dirinya menjalani bebas bersyarat. Sedangkan Iwan Fals, sangat 

menyesali masa lalunya lewat kepergian anaknya Galang Rambo Anarki yang meninggal pada 

25 April 1997 pada umur 15 tahun karena overdosis. Ketika Iwan Fals sedang besar namanya 

dan fotonya tertempel di mana mana, disitu Galang merasa diawasi. Kemudian Iwan Fals juga 

menyesali masa mudanya mengkonsumsi obat – obatan terlarang yang secara tidak sadar 

kelakuanya ditiru oleh anaknya. Mereka berdua sangat menyesali masa lalu mereka yang negatif. 

Maka dari itu peneliti ingin melihat makna simbol – simbol yang ada lewat adegan per 

adegan yang digambarkan dalam video klip tersebut sebagai ekspresi penyesalan terhadap masa 

lalu Iwan Fals dan Ariel. 

Data penelitian adalah teks dan gambar dalam lagudan video klip Iwan Fals & NOAH 

dengan menggunakan pendekatan Analisis Semiotik, metode yang digunakan adalah kualitatif. 

Pengumpulan data diambil setelah membaca teks (lirik lagu) dan gambar (video klip) sebagai 

objek kajian. Penulis memilih dan memilah data-data yang akan diteliti setelah melakukan 

pengamatan terhadap teks dan gambar, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Popoluasi penelitian 

adalah video klipIwan Fals & NOAH dalam lagu Yang Terlupakan yang dirilis pada tahun 2015 

tepatnya pada tanggal 22 Desember. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

BagaimanaRepresentasi penyesalan dalam video klip Yang Terlupakan oleh Iwan Fals &Noah? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk memberikan pengertian mengenai representasi penyesalan dalam video klip Yang 

Terlupakan oleh Iwan Fals & Noah yang akan dikaji dengan menggunakan analisis semiotika. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan yang bermanfaat untuk jurusan Ilmu 

Komunikasi khususnya studi audio visual dalam representasi makna melalui teori semiotika. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang 

analisis semiotik yang terkandung dalam video klip tersebut.  

 


