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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Semakin berkembangnya teknologi dan intelektualitas manusia di bidang 

komunikasi, membuat semakin beragamnya cara seseorang untuk 

menyampaikan pesan. Hal tersebut karena menurut Cassata dan Asante (dalam 

Mulyana, 2008: 69) komunikasi adalah transmisi informasi dengan tujuan 

mempengaruhi khalayak. Sehingga apapun pesan yang akan disampaikan pasti 

bermuara pada satu keinginan yaitu komunikan terpengaruh dengan apa yang 

dikehendaki komunikator. Dengan adanya kenyataan seperti ini, tak menutup 

kemungkinan juga bahwa pesan dapat tersampaikan meski hanya melalui tanda 

atau simbol. Cara ini kini bukan sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat. 

Terbukti dari beberapa bentuk tanda yang digunakan oleh seseorang atau 

kelompok dalam kehidupan sehari-hari, seperti huruf “P” disilang menandakan 

bahwa di area tersebut terlarang untuk diguankan sebagai tempat parkir. Tanda 

lampu merah menyala yang mempunyai makna kendaraan yang melaju harus 

berhenti, dan lain-lain. Oleh karena itu, tanda tidak dapat diremehkan begitu 

saja, karena setiap tanda yang ada pasti memiliki makna tertentu. 

 Lebih jauh, menurut Pierce tanda itu sendiri memiliki pengertian sesuatu 

yang bagi seseorang memiliki makna yang lain berkaitan dengan hal tertentu.1 

                                                             
1  Pierce berpendapat “something which stands to somebody for something in some respect or 

capacity (sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam kaitan atau kapasitas 
tertentu)” yang mengartikan tanda sebagai sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari subyek yaitu 
orang yang memaknai tanda itu sendiri. Alex Sobur, ‘Semiotika Komunikasi’ (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2006) hal. XII 
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Sedikit berbeda dengan Barthes yang justru memiliki pendapat bahwa tanda 

memiliki kaitan yang kompleks dengan reproduksi ideologi.2 Dengan adanya 

dua pemahaman tersebut, pada intinya adalah tanda merupakan sesuatu hal yang 

memiliki makna dan berhubungan dengan hal lain di luar tanda tersebut. Dari 

sini, terlihat bahwa tanda memang sesuatu yang entah itu digunakan atau tidak, 

tapi pasti bermanfaat sebagai alat berkomunikasi bagi semua orang atau pun 

komunitas tertentu. 

Secara kelimuan, tanda termasuk dalam tataran pengetahuan yang disebut 

semiotika. Menurut Scholes (dalam Budiman, 2003: 3) semiotika adalah sebuah 

studi atas kode-kode, yaitu sistem apapun yang memungkinkan kita 

memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu 

yang bermakna. Dalam hal ini, berarti semiotika adalah metode pengkajian 

tanda-tanda atau untuk mencari tahu makna di balik tanda. Sejauh ini, 

pengkajian tanda melalui semiotika sangat beragam. Mulai dari kajian perilaku 

komunikasi hewan (zoosemiotic), komunikasi tubuh hingga tanda-tanda yang 

ada pada suatu kelompok tertentu yang secara otomatis hanya diketahui oleh 

anggota kelompok tersebut. Dengan kata lain, semiotika sebagai metode 

pengkajian tanda memiliki ruang lingkup yang sangat luas.  

 Di sisi lain, sebagai salah satu alat komunikasi kini keberadaan tanda 

semakin beragam dalam hal fungsinya. Oleh karena itu, tak jarang tanda-tanda 

tertentu dijadikan identitas bagi suatu komunitas, termasuk komunitas LGBT 

                                                             
2  Dalam website ini terdapat pemaparan tentang tanda dari Roland Barthes. Dimana, ia memaknai 

tanda sebagai sesuatu yang juga dipengaruhi oleh budaya dari kemunculan tanda tersebut. Selain 
itu, ia juga mengatakan bahwa tanda memiliki makna yang misterius sehingga bisa memunculkan 
mitos. 

 https://www.academia.edu/1045086/S_E_M_I_O_T_I_K_A_TENTANG_MEMBACA_TAND
A-TANDA (diakses pada tanggal 24 Maret 2014, pk. 10.00) 

https://www.academia.edu/1045086/S_E_M_I_O_T_I_K_A_TENTANG_MEMBACA_TANDA-TANDA
https://www.academia.edu/1045086/S_E_M_I_O_T_I_K_A_TENTANG_MEMBACA_TANDA-TANDA
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(lesbian, gay, biseksual dan transgender). Dalam kehidupan bermasyarakat, 

sebagian orang menganggap hanya ada dua bagian dalam kehidupan 

bersosialisasi yaitu  masyarakat hitam dan putih. Putih merupakan masyarakat 

dari golongan baik-baik dan terpelajar, sedangkan yang hitam merupakan 

sampah masyarakat disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran dan 

penyimpangan yang dibuatnya. Akan tetapi, di sisi lain tak banyak yang 

mengetahui bahwa sebenarnya terdapat masyarakat abu-abu, dimana mereka 

nampak normal dan baik-baik saja. Namun, karena perilakunya yang berbeda 

maka mereka dianggap menyimpang dan menjadi masalah sosial di masyarakat.  

Memiliki perbedaan dalam hal kebiasaan dan gaya hidup, mengakibatkan 

kaum minoritas masyarakat ini mengalami diskriminasi dari lingkungan sekitar 

yang mengganggap bahwa mereka menyimpang dan mengganggu kepentingan 

sosial. Fenomena sosial ini adalah mengenai kehidupan kaum homoseksual 

(gay dan lesbian), biseksual dan transgender yang dianggap menyimpang 

karena perbedaan orientasi seksual yang dimilikinya. Penyimpangan ini 

memang tak dapat diterima oleh masyarakat khususnya di Indonesia yang pada 

dasarnya menganut adat ketimuran. Akan tetapi, bukan berarti keberadaan 

mereka semakin hilang, melainkan mereka sudah mulai berani menunjukkan 

keberadaan dengan mengakui kelainan yang mereka alami bahkan membentuk 

komunitas.  

Secara sosiologis, homoseksual (Soekanto, 2004: 381) adalah seseorang 

yang cenderung mengutamakan orang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra 

seksual. Kinsey, Pomeroy dan Martin (1984) dalam penelitian yang terkenal 

tentang seksualitas di Amerika, mengungkapkan sebanyak 37% laki-laki pernah 
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mempunyai pengalaman homoseksual dalam suatu masa kehidupannya, tetapi 

hanya 4% yang benar-benar homoseksual dan mengekspresikan kecenderungan 

erotisnya pada sesama laki-laki. Adapun sisanya kemungkinan hanya karena 

rasa ingin tahu, dianiaya, atau dibatasi seksualnya. Temuan ini menjelaskan 

bahwa mempunyai hubungan homoseksual tidak berarti seseorang menjadi 

homoseks.3 Dengan kata lain, identitas homoseksual tidak harus ditunjukkan 

dengan dia memiliki pasangan dan berhubungan dengan sesama jenis di depan 

umum, melainkan pengakuan diri dari pelaku homo tersebut. 

Tidak jauh berbeda dengan homoseksual, biseksual juga merupakan sebuah 

kelainan seksual yang meresahkan masyarakat. Menurut dr. Boyke, biseksual 

adalah orientasi seksual yang menunjukkan ketertarikan seseorang terhadap 

orang lain tanpa memperdulikan gender.4 Meskipun tak seperti para pelaku 

homoseksual yang lebih berani mengakui keberadaannya, bukan berarti 

biseksual memiliki jumlah yang sedikit. Hal tersebut karena, tidak mudah 

mengidentifikasi kehadiran mereka yang juga menyukai lawan jenis di tengah 

perasaan menyukai sesama jenis.  

                                                             
3  Hasil penelitian yang dilakukan oleh ketiga orang terebut menghasilkan sebuah kesimpulan 

bahwa yang lebih penting secara sosiologis adalah pengungkapan identitas homoseksual. Melalui 
identitas itu, seseorang mengkonsepkan dirinya sebagai homoseks. Shinstya Kristina, Informasi 
dan Homoseksual (Studi Etimologis Mengenai Informasi dan Gay pada Komunitas GAYa 
Nusantara Surabaya, Libri-Net, Vol.2 (01, 2013), hal. 2 

4  Melalui website resminya ini, dr. Boyke Dian Nugraha, SpOG menjelaskan bahwa biseksual 
adalah sebuah kelainan dimana seseorang tidak hanya menjalin hubungan secara seksual dengan 
satu jenis gender saja melainkan dengan dua gender yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ia 
mengatakan bahwa biseksual adalah perilaku yang dapat digolongkan pada tindakan dengan 
orientasi seksual yang berubah-ubah tanpa memperdulikan latar belakang seperti ras, agama dan 
lain-lain. Akan tetapi, biseksual ini lebih mudah untuk disembuhkan atau diarahkan pada perilakus 
eks yang normal yaitu menyukai lawan jenis saja daripada gay dan lesbian. 
http://ramuanboyke.com/blog/waspadai-gejala-biseksual/ (diakses pada tanggal 27 Maret 2014, 
pk. 18.4ccX3)  

http://ramuanboyke.com/blog/waspadai-gejala-biseksual/
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Dengan tidak diterimanya homoseksual dan biseksual di tengah-tengah 

sosial masyarakat, bukan berarti tak ada tindakan menyimpang lainnya yang 

dilakukan oleh beberapa orang atau suatu komunitas tertentu. Justru kini yang 

semarik marak adalah transgender, dimana transgender itu sendiri adalah sutau 

istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, 

berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka 

lahir seperti operasi jenis kelamin dari lelaki ke wanita. Perilaku ini ternyata 

lebih menyita perhatian karena seseorang yang melakukan transgender tak lagi 

diam-diam dalam mengakui statusnya. Misalnya saja, Dorce Gamalama yang 

terlahir sebagai laki-laki tetapi kini ia menjadi wanita dan telah melakukan 

operasi pergantian kelamin, begitu juga dengan Nong Poy dan Bel Nuntita yang 

berprofesi sebagai model dan penyanyi solo asal Thailand serta Harisu seorang 

model dari Korea Selatan. 

Dengan kenyataan bahwa kehadiran mereka tak diterima oleh masyarakat 

secara luas, maka eksistensi mereka berkembang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi. Oleh karena itu, tak jarang akan timbul cara-cara komunikasi khusus, 

dimana hanya anggota komunitas itu saja yang mengetahuinya dan tanda 

menjadi salah satu bentuk yang digunakan dalam menyampaikan pesan. 

Dengan berkembangnya bentuk komunikasi saat ini, tidak menutup 

kemungkinan memang jika pola komunikasi tersebut dilakukan. Para kaum 

LGBT memiliki bentuk-bentuk tanda tersendiri yang pastinya tidak banyak 

diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini wajar, karena tanda-tanda tersebut 

biasanya adalah sesuatu yang menurut masyarakat merupakan hal yang biasa 

saja bahkan tak memiliki makna tertentu.  
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Selain itu, semakin berkembangnya fungsi tanda-tanda LGBT ini, seperti 

untuk membela hak-hak kaum LGBT agar dapat diterima oleh seluruh 

masyarakat maka media yang digunakannya pun mulai beragam. Salah satu cara 

yang saat ini marak dilakukan adalah menggunakan tanda-tanda LGBT tersebut 

dalam video klip meskipun tidak sesuai dengan lirik lagunya. Tak dapat 

dipungkiri lagi memang, jika video klip menjadi sarana yang tepat untuk 

menyebarkan ideologi tertentu. Hal tersebut karena adanya perpaduan audio 

dan visual yang dapat membuat penonton senang menikmatinya. Dengan kata 

lain, perkembangan teknologi yang semakin maju membuat para LGBT atau 

pembelanya semakin gencar dalam menyuarakan aspirasi mereka. Oleh karena 

itu, diskriminasi terhadap kaum minoritas ini, ternyata membuat beberapa 

penyanyi tersentuh dan akhirnya memperjuangkan kebebasan untuk mereka 

melalui karya yang disajikan. 

Pengemasan video klip yang sedemikian rupa, bukan masalah besar bagi 

pekerja industri hiburan. Apapun bisa dilakukan termasuk meletakkan tanda-

tanda LGBT dengan membuatnya terlihat menarik sehingga masyarakat 

menyukai dan kemungkinan besar dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu, video klip yang mampu mempengaruhi masyarakat tidak 

hanya yang dikemas dengan baik melainkan sebuah tayangan yang 

menyuguhkan artis dan lagu yang juga menarik dan banyak disukai masyarakat. 

Dengan begitu, apapun yang terjadi dan ada dalam video klip tersebut, akan 

mudah ditiru oleh masyarakat. Fenomena ini terlihat pada video klip milik 

Ke$ha yang berjudul Die Young. Video klip yang diluncurkan pada 25 

September 2012 ini berasal dari album terbaru Ke$ha yang berjudul “Warrior”. 
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Dengan mengusung lagu yang bergenre musik dance-pop, dimana aliran musik 

ini adalah salah satu aliran musik yang ada sejak 1980, Ke$ha menampilkan 

beberapa tanda-tanda yang tidak umum dan ternyata itu adalah tanda bagi kaum 

LGBT. Bukan suatu hal yang sulit bagi Ke$ha jika ingin penggemarnya meniru 

apa yang dia lakukan. Hal tersebut karena ia adalah seorang penyanyi dengan 

banyak penggemar dan karya.   

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kreatifitas manusia, 

penggambaran tanda-tanda LGBT dalam video klip, tidak hanya menggunakan 

simbol-simbol saja melainkan juga menggunakan permainan cahaya, 

pengambilan angle, make up, kostum dan gerakan-gerakan yang ada dalam 

video tersebut. Hal itu dilakukan karena untuk membuat apa yang disajikan 

menjadi menarik dan mudah diterima oleh masyarakat. Sehingga masyarakat 

dapat terpengaruh atau terdoktrin akan apa yang ingin disampaikan dalam video 

klip tersebut. Oleh karena itu, meskipun terkesan hanya sebagai pelengkap agar 

video klip tampak bagus tetapi sesungguhnya semua yang telah dihadirkan 

merupakan satu kesatuan makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat.     

Fakta akan tanda seperti inilah yang membuat peneliti tertarik untuk 

menelitinya. Tidak hanya untuk mencari tahu arti dari tanda-tanda tersebut, 

tetapi juga makna, pesan dan maksud dari digunakannya tanda-tanda tersebut 

sebagai representasi. Oleh karena itu, analisis semiotika Roland Barthes dipilih 

sebagai metode untuk menelitinya. Hal tersebut karena semiotik Barthes dapat 

membantu peneliti menemukan apa yang ingin diketahui mengenai representasi 

LGBT dalam dua video klip tersebut. Dalam hal ini,  Barthes memfokuskan 

pada gagasan tentang signifikasi dua tahap, yaitu denotasi dan konotasi.  
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Denotasi adalah definisi objektif kata tersebut, sedangkan konotasi adalah 

makna subjektif atau emosionalnya (Alex Sobur, 2006 : 263). Penandaan dua 

tahap ini dirasa, sangat tepat pada penelitian ini karena dengan mengetahui 

makna seungguhnya dan makna kiasan dari sebuah tanda maka akan terlihat 

pesan dalam penggunaan tanda tersebut. 

Berdasarkan ulasan-ulasan di atas maka peneliti tertarik dan mengganggap 

perlu untuk melakukan penelitian tentang penggambaran LGBT pada video klip 

Ke$ha dengan judul “Representasi LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan 

Trangender) pada Video klip (Analisis Semiotik pada video klip Ke$ha 

yang berjudul “Die Young”)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Saat ini kaum LGBT maupun yang menyuarakan suara mereka memiliki 

berbagai macam cara untuk menunjukkan jati diri para anggotanya. Salah satu 

cara yang ditempuh adalah melalui musik. Hal tersebut karena musik pasti 

disukai oleh masyarakat. Akan tetapi, untuk membela kaum minoritas ini 

melalui musik, lirik bukan merupakan satu-satunya cara tetapi melalui 

permainan tanda, cahaya, angle, make up dan lain sebagainya yang dikemas 

secara bagus dalam sebuah video klip. Tak dapat dipungkiri lagi, bila video 

klip yang bagus dan unik dengan muidah dapat menarik perhatian para pecinta 

musik atau penggemar penyanyi tersebut. Oleh sebab itu, tidak salah jika 

Ke$ha memanfaatkan video klip dengan lagu yang bagus sebagai sarana untuk 

menyuarakan keberadaan kaum LGBT. Berkaitan dengan hal tersebut, maka 
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permasalah yang akan dikaji dlaam penelitian ini adalah bagaimana 

representasi LGBT dalam video klip Ke$ha yang berjudul “Die Young”? 

1.3 Tujuan 

Untuk mengetahui bagaimana representasi LGBT dalam video klip Ke$ha 

yang berjudul “Die Young” 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur penelitian 

kualitatif dan  juga dapat memberikan sumbangan landasan pemikiran 

pada Ilmu Komunikasi mengenai studi analisis semiotik Roland Barthes. 

Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan ilmiah bahwa video klip musik sebagai media komunikasi 

akan dipahami secara berbeda sesuai konteks budaya masing-masing 

individu dan memperkaya wawasan tentang perspektif LGBT pada video 

klip.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

tentang representasi LGBT pada video klip Ke$ha yang berjudul “Die 

Young”. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai masukan dan evaluasi 

bagi tim produksi video klip tersebut guna menjaga keseimbangan antara 

kreatifitas seni dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. 

 


