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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Musik adalah penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk 

bunyi yang teratur dengan melodi atau ritme serta mempunyai unsur keselarasan 

yang indah. Musik adalah sebuah cabang seni yang sering hadir dalam kehidupan 

manusia (Sila Widhiyatama, 2012:1-5).  

Musik dapat dikatakan sebagai media komunikasi, dilihat dari konteks 

kegunaannya. Sebagai contoh lagu untuk menidurkan anak yang berjudul lullaby, 

dalam lagu tersebut musik sebagai media komunikasi untuk mengekspresikan 

kecintaan orang tua dengan cara menghibur anaknya melalui nyanyian – nyanyian 

dengan harapan anak mereka dapat tertidur. Dari gambaran contoh tersebut 

setidaknya sudah terjadi sebuah proses komunikasi, yang mana musik dijadikan 

perantaranya. 

Komunikasi adalah pernyataan manusia, sedangkan pernyataan tersebut 

dapat dilakukan dengan kata – kata tertulis ataupun lisan disamping itu dapat 

dilakukan juga dengan isyarat – isyarat atau simbol – simbol. Komunikasi akan 

dapat berhasil apabila sekiranya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah 

pihak, si pengirim dan si penerima informasi dapat memahaminya. Hal ini tidak 

berarti bahwa kedua belah pihak harus menyetujui sesuatu gagasan tersebut, tetapi 

yang penting adalah kedua belah pihak sama – sama memahami gagasan tersebut. 

Dalam keadaan seperti inilah baru dapat dikatakan komunikasi telah berhasil baik 

(komunikatif) (widjaja,2000:16). 
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Untuk lebih mudah dalam memahami alur cerita dalam lirik suatu musik 

bisa diaplikasikan dalam bentuk video klip. Video klip atau yang bisa disebut video 

musik yakni tentang memvisualkan sebuah lagu atau musik (Fitryan G. 

Dennis,2008:42). Video klip adalah sarana promosi bagi produser musik untuk 

mengenalkan dan memasarkan produk (lagu) lewat medium televisi, sehingga 

group band ataupun penyanyi yang sedang membawakan lagu tersebut bisa lebih 

dikenal masyarakat, dan diharapkan masyarakat selanjutnya dapat membeli kaset, 

CD, dan DVD dari group band atau penyanyi tersebut (Heru Effendy,2009:6). 

Dalam sebuah video klip terdapat dua unsur penting yang sangat lengkap 

agar dapat diterima oleh lebih dari satu panca indra manusia. Di dalam video klip 

terdapat unsur visual (gambar) dan audio (suara) yang pesannya bisa kita tangkap 

lewat mata dan telinga sekaligus, sehingga alur cerita dan makna yang disampaikan 

musik menjadi lebih mudah untuk dipahami. 

Berbagai macam musik yang digarap menjadi video klip, ada yang cukup 

kreatif ada juga yang justru kurang pas dan ada juga yang menimbulkan realitas isu 

dimasyarakat, seperti video klip yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu video 

klip Youth yang dinyanyikan Troye Sivan. 

Isu dimasyarakat mengenai LGBT kembali mucul setelah Amerika serikat 

mengeluarkan kebijakan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Serta diikuti 

oleh beberapa negara di dunia. Namun di Australia masih belum melegalkan 

pernikahan sesama jenis. Dalam kutipan berita di media online, hingga februari 

2017, pemerintah Australia mengusulkan untuk menunda jejak pendapat tentang 
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pernikahan sesama jenis 1 .Setelah itu juga menjadi seorang remaja LGBT di 

Australia tidak mudah, karna biarpun jumlah masyarakat gay tidak sedikit lagi di 

Australia tapi masih ada juga beberapa masyarakat heteroseksual lainnya yang 

menganggap LGBT adalah sebuah hal yang masih tabu. Seperti contoh kasus di 

akhir tahun 2016 pada bulan November dalam  pemberitaan online yang berjudul  

“Australia boy’s death reignites focus on LGBT bullying”, Tyrone Unsworth 

seorang remaja gay mengakhiri hidupnya karna dibully oleh teman sekolahnya2. 

Setelah kejadian meninggalnya Tyrone Unsworth tersebut, pada 4 desember 2016 

di Roma street, Barisbane masyarakat LGBT Australia lainnya mengadakan aksi 

dengan membawa spanduk yang bertuliskan salah satunya “We Safe School Equal 

love”, aksi tersebut sebagai upaya agar kejadian meninggalnya Tyrone tidak 

terulang lagi, dan tidak ada bullying lagi disekolah atau dimana pun tempatnya3. Di 

Australia yang merupakan tempat tinggal Troye Sivan ini, Troye melakukan 

coming out. Coming out atau melela dalam istilah bahasa indonesia yakni “saat 

ketika seorang LGBT pertama kali membuka diri mengenai identitasnya kepada 

orang lain”4. Pada taggal 7 agustus 2013 troye melakukan coming out di akun 

                                                           
1 (http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161006_majalah_kylieminogue_nikah 
23.39, 4 januari 2017). 

2 http://www.bbc.com/news/world-australia-38126373 2 januari 2017).  

3 (http://gaynewsnetwork.com.au/index.php/out-about/event/041216-tyrone-
unsworth-rally-brisbane-photos-Andrew-Shaw ,0.30wib 3 januari 2017). 

4 ( http://melela.org/about/ 16.30, 04 januari 2017).   

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161006_majalah_kylieminogue_nikah%2023.39
http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161006_majalah_kylieminogue_nikah%2023.39
http://www.bbc.com/news/world-australia-38126373%202%20januari%202017
http://gaynewsnetwork.com.au/index.php/out-about/event/041216-tyrone-unsworth-rally-brisbane-photos-Andrew-Shaw
http://gaynewsnetwork.com.au/index.php/out-about/event/041216-tyrone-unsworth-rally-brisbane-photos-Andrew-Shaw
http://melela.org/about/
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youtube miliknya5, dalam video coming out ini Troye menceritakan juga bahwa 

ditanggal dan bulan yang sama tetapi di tahun 2010 Troye yang berusia 14 tahun 

juga mengakui kepada keluarganya bahwa Troye adalah seorang gay. Bukan hal 

yang mudah untuk seorang remaja melakukan coming out di tahun 2013 apalagi 

jika akhirnya Troye berencana ingin menikah dengan laki – laki. Karna ditahun 

tersebut jelas diberitakan dalam media online bahwa pemerintah pusat menentang 

keputusan parlemen Australian Capital Territory yang sebelumnya telah 

meloloskan rancangan undang undang yang memungkinkan pernikahan gay 

diwilayah ibu kota Australia, dan mengatakan undang undang itu tidak konsisten 

dengan undang undang federal6. 

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 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 

                                                           
5 (https://www.youtube.com/results?search_query=troye+sivan+coming+out   
,september 2016) 

6 (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/12/131212_australia_pernikahan_gay 17.01, 
04 januari 2017). 

https://www.youtube.com/results?search_query=troye+sivan+coming+out
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/12/131212_australia_pernikahan_gay%2017.01
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sesungguhnya semua yang telah dihadirkan merupakan satu kesatuan makna yang 

ingin disampaikan kepada masyarakat. 

Troye sivan dalam album terbarunya Blue Neigbourhood merupakan album 

yang jujur yaitu Troye mencoba menyisipkan kehidupan pribadinya dalam 

beberapa single di album tersebut. Salah satu single nya dalam album blue 

neigbourhood yaitu “Youth”, lagu youth ini mendeskripsikan tentang seorang 

pemuda yang sedang jatuh cinta lalu pemuda ini menjadi terobsesi dengan seorang 

yang dicintainya, sampai sampai pemuda ini menyatakan bahwa masa mudanya 

adalah milik seseorang yang dia cintai tersebut.  

Kemudian pada 23 november 2016 lalu, dalam sebuah penghargaan musik 

ARIA (Australian Recording Industry Association) award di Sydney. Troye sivan 

mendapat sebuah penghargaan dalam kategori “Best Song Of The Year” untuk 

single Youth nya. Setelah menerima piala penghargaan tersebut Troye dalam pidato 

terimakasihnya mengatakan “This is for every gay Australian kid who wants to 

make music, you can do it and win an ARIA too”,(“ini (sambil memegang piala) 

untuk setiap remaja gay di Australia, yang mau membuat musik, kalian bisa 

melakukannya dan memenangkan (penghargaan) ARIA juga”)7.  

Berdasarkan pada latar belakang diatas, perlu diteliti bagaimana  kehidupan 

LGBT yang digambarkan dalam video klip Troye Sivan yang berjudul “Youth” 

merepresentasikan kampanye legalitas LGBT?. Peneliti akan menganalisis video 

klip tersebut antara lirik dan visualisasinya, menggunakan model semiotika milik 

                                                           
7 http://www.smh.com.au/entertainment/music/troye-sivan-dedicates-aria-awards-win-to-
every-lgbt-kid-in-australia-20161123-gsw5lf.html 4 januari 2017, 21.00wib) 

http://www.smh.com.au/entertainment/music/troye-sivan-dedicates-aria-awards-win-to-every-lgbt-kid-in-australia-20161123-gsw5lf.html%204%20januari%202017
http://www.smh.com.au/entertainment/music/troye-sivan-dedicates-aria-awards-win-to-every-lgbt-kid-in-australia-20161123-gsw5lf.html%204%20januari%202017
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Roland Barthes dengan alasan untuk lebih mendeskripsikan isi yang tampak 

(manifest contents) dan dapat juga mendeskripsikan isi yang tersembunyi (latent 

contents).  

1.2  Rumusan Masalah 

Saat ini kaum LGBT maupun yang menyuarakan suara mereka memiliki 

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

yang ditempuh adalah melalui musik. Hal tersebut karena musik banyak diminati 

oleh masyarakat. Akan tetapi, untuk membela kaum minoritas ini melalui musik, 

lirik bukan satu satunya media tetapi bisa juga melalui permainan tanda, cahaya, 

angle, make up dan lain sebagainya yang diaplikasikan dalam sebuah video klip. 

Tak dapat dipungkiri lagi, bila video klip yang bagus dan unik dengan mudah bisa     

menarik perhatian para penikmat musik atau penggemar penyanyi tersebut. Oleh 

sebab itu, tidak salah jika Troye memanfaatkan video klip dengan lagu yang bagus 

sebagai sarana untuk menyuarakan keberadaan kaum LGBT. Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana simbol 

LGBT yang digambarkan dalam video klip Troye Sivan yang berjudul 

“Youth” merepresentasikan kampanye legalitas LGBT? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah untuk menemukan pemahaman mengenai bagaimana kehidupan LGBT 

yang digambarkan dalam video klip Troye Sivan merepresentasikan kampanye 

legalitas kaum LGBT. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mahasiswa mengenai 

analisis semiotika dalam sebuah video klip. Selain itu peneliti berharap 

dapat menambahkan wawasan kepada mahasiswa terhadap bagaimana 

sebuah media komunikasi massa seperti video klip dapat merepresentasikan 

LGBT dalam visualnya. Dan kedepannya semoga bisa menjadi bahan 

refrensi maupun penyempurnaan penelitian – penelitian selanjutnya yang 

sejenis. 

b. Manfaat Kritik Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk kritik sosial tentang sebuah 

representasi LGBT dalam tayangan audio visual (video klip) dan melatih 

khususnya mahasiswa komunikasi agar lebih kritis dalam mengidentifikasi 

dan membaca teks – teks dalam tayangan audio visual yang merujuk pada 

realitas sosial. Sehingga mahasiswa dalam memaknai suatu pesan bisa 

dengan tepat dan dapat memberi komentar atas fenomena sosial yang terjadi 

dimasyarakat. 

 

 

 

 

 


