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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 KOMUNIKASI 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

 Komunikasi diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi, 

ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan harapan orang lain 

tersebut dapat mengintrepetasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud 

(Mangkunegara, 2002:145). Pendapat lain mengenai pengertian komunikasi 

dikemukakan oleh Thoha (Thoha, 2002:145) komunikasi adalah proses 

penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang 

lain. Lebih lanjut Tohardi (Tohardi, 2002:197) komunikasi diartikan sebagai 

proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. 

Pengertian ini memberikan pesan yang seimbang antara pengirim pesan, 

pesan yang disampaikan, dan penerima pesan yang merupakan 3 komponen 

utama dalam proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu kebutuhan pokok 

bagi setiap umat manusia. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi social 

dapat mengisyaratkan bahwa komunikasi itu sangat penting untuk 

membangun konsep dalam diri, untuk mengaktualisasikan diri, untuk 

kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan  dan terhindar dari 

ketegangan dan tekanan antara lain dan melalui komunikasi yang menghibur 

dan untuk memupuk hubungan luas dengan orang lain. (Mulyana, 2004:41).  
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2.1.2 Macam – macam Konteks Komunikasi 

 Tipe-tipe komunikasi menurut Hafied Cangara (Cangara, 

2007:30-37) antara lain : 

1. Komunikasi dengan diri sendiri (Intrapersonal Communication) 

Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang 

terjadi di dalam diri individu, atau dengan kata lain proses 

berkomunikasi dengan diri sendiri. 

2. Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Communication) 

Komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka 

3. Komunikasi Publik (Public Communication) 

Komunikasi publik menunjukkan suatu proses komunikasi dimana 

pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka 

di depan khalayak yang lebih besar. 

4. Komunikasi Massa (Mass Communication) 

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi 

yang berlangsung dimana pesannya dikirim dari sumber yang 

melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat 

yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar dan film. 

 Proses komunikasi menurut D Lawrence Kincaid dan Wilbur 

Schramm yaitu: 

 Suatu komunikasi dalam kegiatannya berlangsung melalui 

suatu proses yaitu jalan dan urutan kegiatan sehingga terjadi 
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pengertian tentang suatu hal diantara unsur-unsur yang saling 

berkomunikasi. Menurut D Lawrence Kincaid dan Wilbur 

Schramm, proses merupakan perubahan serangkaian tindakan serta 

peristiwa selama beberapa waktu dan menuju suatu hasil tertentu 

(Susanto, 1985:95). 

2.1.3 Tujuan komunikasi 

Menurut Joseph A. Devito (Devito, 1997: 30-32) ada empat 

tujuan komunikasi antara lain : 

1. Menemukan 

Salah satu tujuan utama komunikasi adalah penemuan diri 

(personal discovery), pada saat berkomunikasi dengan orang 

lain, kita belajar mengenai diri sendiri selain juga tentang orang 

lain. 

2. Untuk berhubungan 

Salah satu motivasi kita yang paling kuat adalah berhubungan 

dengan orang lain. Membina dan memelihara dengan orang lain. 

3. Untuk meyakinkan 

Kita menghabiskan banyak waktu untuk melakukan persuasi 

antarpribadi, baik sebagai sumber maupun sebagai penerima. 

Dalam perjumpaan antar pribadi sehari-hari kita berusaha untuk 

merubah sikap dan perilaku orang lain, berusaha untuk 

mengajak mereka melakukan sesuatu. 
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4. Untuk bermain 

Kita menggunakan banyak perilaku komunikasi kita untuk 

bermain dan menghibur diri. Demikian pula banyak dari 

perilaku komunikasi kita dirancang untuk memberikan hiburan 

pada orang lain. 

 Menurut (Effendi, 2002) tujuan komunikasi antara lain: 

1. Mengubah sikap (to change the attitude) 

2. Mengubah opini / pendapat/ pandangan (to change the opinion) 

3. Mengubah perilaku (to change the society) 

2.2 Komunikasi Massa 

Menurut Bittner dalam (Winarni, 2003:5), Komunikasi Massa 

merupakan pesan yang komunikasinya atau penyampaian pesannya 

dilakukan melalui media massa pada jumlah orang yang banyak, dan dalam 

hal ini adalah masyarakat luas. 

Komunikasi massa dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi 

kompleks yang terdiri dari beberapa atau kumpulan individu yang 

mengeluarkan biaya besar guna menyusun atau mengkonstruksi dan 

mengirimkan pesan kepada khalayak. Pesan yang terdapat dalam 

komunikasi massa merupakan pesan yang bersifat umum  yang mana tiap 

orang dapat memahami  pesan-pesan dari komunikasi massa yang terdapat 

pada sebuah media massa (Winarni, 2003:5). 
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Pesan yang diterima oleh masyarakat atau khalayak akan terus 

mengalami proses decoding, interpreting, dan encoding untuk kemudian 

disampaikan kepada individu-individu lain yang ada dalam masyarakat atau 

sebuah kelompok penerima pesan tersebut. Proses timbal balik atau 

Feedback yang terjadi dalam proses komunikasi ini adalah feedback yang 

tertunda, yang mana dalam feedback ini komunikator dan penerima pesan 

tidak bisa didapatkan secara langsung seperti halnya komunikasi yang 

dilakukan secara tatap muka (langsung). 

Menurut Severin, Tan, dan Wright dalam (Winarni, 2003:8) 

Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang merupakan 

penggunaan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dengan 

komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, 

sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. 

Severin, Tan, dan Wright dalam (Winarni. 2003:8-9) juga 

menjelaskan beberapa sifat komunikasi massa yang sekaligus 

membedakannya dengan bentuk komunikasi yang lain, yaitu: 

1. Komunikator Terlembagakan 

Kepemilikan media massa bersifat lembaga, yayasan, 

organisasi usaha yang mempunyai struktur dan penjelmaan atau 

pemberian tugas, fungsi-fungsi serta misi tertentu. Dalam 

organisasi kepemilikan media ini, biasanya terdapat: gatekeeper 

(penjaga gawang).  
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Fungsinya adalah sebagai editor (penyunting) yang 

berfungsi menyunting naskah agar sesuai dengan misi atau 

tujuan organisasi, sasaran yang dituju maupun konteks yang 

meliputi organisasi pers dengan khalayak secara bersama-sama. 

2. Pesan bersifat umum 

Pesan komunikasi massa bersifat umum, universal, yaitu 

pesan yang ada tentang berbagai hal yang terjadi disekitar kita 

baik pada lingkup lokal, nasional, maupun internasional, serta 

yang patut untuk diketahui oleh masyarakat atau khalayak. 

Pesan sendiri terdiri dari dua aspek, yaitu: isi atau isi 

pesan dan lambang untuk mengeskpresikannya. Isi pesan 

bersifat umum yang patut diketahui masyarakat. Sedangkan 

lambang disesuaikan dengan media, untuk media radio 

menggunakan lambang bahasa lisan, surat kabar dengan bahasa 

tulisan dan ada juga gambar, dan pada film atau televisi yang 

diutamakan adalah lambang gambar. 

3. Komunikan Anonim dan Heterogen 

Komunikan dalam suatu komunikasi adalah khalayak 

yang bersifat heterogen atau bermacam-macam dalam segi 

demografis (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, tempat 

tinggal, status perkawinan, dll.), segi psikologis (cara hidup) 

tertentu yang memberikan ciri khas bagaimana seseorang dalam 
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menjalani kehidupan sehari-harinya berdasar tingkat pendapatan 

dan juga tingkat pendidikannya). 

Komunikan bersifat anonim (tidak saling mengenal), 

dimana anggota komunikan memiliki jumlah yang banyak, 

namun pada suatu tempat dan juga waktu yang sama komunikan 

atau masyarakat mendapat jenis pesan yang isinya sama dari 

media massa yang berbeda. 

4. Media massa menimbulkan keserempakan 

Kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan 

komunikasi lainnya terdapat pada jumlah sasaran khalayak atau 

komunikan yang dicapai relatif banyak dan tidak terbatas. Pesan 

yang diterima oleh komunikan yang banyak tersebut secara 

serempak dan bersamaan memperoleh pesan yang sama. 

Keserempakan ini diartikan sebagai kesamaan kontak 

yang terjadi dengan sejumlah besar penduduk yang berada jauh 

satu sama lain dengan komunikator atau pengirim pesan. 

5. Mengutamakan Unsur Isi daripada Hubungan 

Unsur isi dan hubungan merupakan salah satu aspek 

yang terlibat dalam setiap komunikasi. Namun, berbeda dengan 

komunikasi antarpersonal yang mementingkan unsur hubungan, 

Unsur isi dalam Komunikasi massa merupakan hal yang 

terpenting dikarenakan pesan harus disusun sedemikian rupa 
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berdasar sistem tertentu dan disesuaikan dengan karakteristik 

media massa yang akan digunakan. 

6. Bersifat satu arah 

Komunikasi massa pada dasarnya merupakan 

komunikasi dengan menggunakan dan melalui media massa. 

Dikarenakan komunikasi yang dilakukan melalui media massa, 

maka tentu saja komunikator dengan komunikan tidak 

melakukan kontak langsung melainkan melewati sebuah media. 

Komunikator aktif dalam menyampaikan pesan kepada 

komunikan yang hanya aktif dalam menerima pesan, dan 

diantara keduanya tidak dapat melakukan timbal balik atau 

dialog, karena komunikasi massa bersifat satu arah. 

7. Stimuli alat Indera terbatas 

Komunikasi massa memiliki kelemahan, dan salah 

satunya adalah pada Stimuli pada Indera manusia sebagai 

penerima pesan atau komunikan. Berbanding terbalik dengan 

Komunikasi antarpersonal yang dimana komunikator dan 

komunikan dapat bertatap muka dan dapat memaksimalkan alat 

indera yang ada karena kedua belah pihak dapat melihat, 

mendengar, mencium secara langsung, meraba, dan bahkan 

mungkin merasa. 
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Berbeda dengan Komunikasi massa yang mana stimulus 

pada alat indera bergantung kepada jenis media yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan. 

8. Umpan Balik Tertunda 

Komponen umpan balik atau feedback merupakan faktor 

penentu dalam apapun bentuk komunikasi yang dilakukan. 

Efektivitas suatu proses komunikasi seringkali dapat dilihat dari 

feedback yang disampaikan oleh komunikan kepada 

komunikator sebagai pembuat pesan. Umpan balik pada 

komunikasi massa bersifat secara tidak langsung (indirect 

feedback). Dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa 

merupakan komunikasi yang bersifat satu arah.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

massa merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan oleh kumpulan 

individu dalam sebuah organisasi atau lembaga yang saling bekerja sama 

dalam untuk menyalurkan dan menyebarkan informasi kepada khalayak 

melalui sebuah media.  

2.3 Media Komunikasi Massa 

Dalam menyebarkan informasi atau pesan, komunikasi massa 

memerlukan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau 

pesan kepada khalayak yang menjadi sasaran penyampaian informasi. 

Saluran yang digunakan tersebut adalah media massa, media massa 
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merupakan sarana yang memungkinkan terlaksananya proses dari 

komunikasi massa.  

Dijelaskan dalam (Winarni, 2003:17) media massa yang sering 

digunakan dalam penyaluran informasi atau pesan komunikasi massa dapat 

dilihat dan dikelompokkan, yaitu antara lain : 

a. Media cetakan (printed media), yang mencakup surat kabar, 

majalah, buku, pamphlet, brosur, dan sebagainya. 

b. Media elektronik, seperti radio, televisi, film, slide, video, dan 

lain sebagainya. 

c. Media Baru (New Media) Meliputi media online, seperti media 

cetak yang diubah dalam format digital, TV online, dan radio 

streaming. 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa media massa 

merupakan sebuah sarana penyalur informasi atau pesan dalam komunikasi 

massa yang digunakan oleh suatu lembaga atau organisasi. Media massa 

merupakan sebuah sarana yang efisien dan efektif yang sering digunakan 

oleh masyarakat dalam memperoleh pesan dan informasi, media massa 

sendiri terbagi menjadi dua, yakni media massa cetak dan media massa 

elektronik. 

2.4 Video klip sebagai Media Komunikasi Massa 

Media massa merupakan singkatan dari media komunikasi massa atau 

saluran penyampaian pesan kepada publik. Komunikasi massa disebut juga 
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komunikasi media massa (Mass Media Communication dan Communicating 

with Media) yaitu berkomunikasi melalui media massa meliputi media cetak 

(surat kabar, majalah, dan tabloid) dan media elektronik (Radio, televisi, film, 

slide, video dan lain-lain). Jadi dapat disimpulkan, komunikasi massa adalah 

komunikasi yang menggunakan media massa dalam penyampaian informasi 

yang ditujukan kepada orang banyak (publik) dan diterima secara serentak. 

Media massa merupakan suatu sumber informasi  dan hiburan dalam 

kehidupan modern. Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua 

kategori yaitu media cetak dan media elektronik. Yang termasuk media cetak 

yaitu buku, surat kabar, dan majalah.  

Sedangkan yang termasuk media elektronik yaitu radio, televisi, film, dan 

media on-line (internet). Media massa sebagai alat komunikasi massa memiliki 

empat fungsi : (1) Menyampaikan informasi (to inform), (2) Mendidik (to 

educate), (3) Menghibur (to entertain), (4) Mempengaruhi (to influence) 

(Effendy, 2008:26). 

Video klip adalah kumpulan potongan – potongan visual yang dirangkai 

dengan atau tanpa efek – efek tertentu dan disesuaikan berdasarkan ketukan – 

ketukan pada irama lagu, nada, lirik, instrumenya dan penampilan band, 

kelompok musik untuk mengenalkan dan memasarkan produk (lagu) agar 

masyarakat dapat mengenal yang selanjutnya membeli kaset, CD, DVD. 

Seperti dalam Effendy, 2009:1-6 , video klip (music video) masuk 

dalam salah satu jenis – jenis film, diantarnya : 

 



35 
 

1. Film Dokumenter (Documentary Film) 

 Film dokumenter adalah film yang menyajikan realita melalui berbagai cara 

dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun harus diakui, film dokumenter 

tidak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan dan propaganda 

bagi orang atau kelompok tertentu. Intinya, film dokumenter tetap berpijak pada 

hal-hal senyata mungkin 

2. Film Cerita Pendek (Short Film)   

 Durasi Film Pendek biasanya dibawah 60 menit. Dibanyak negara seperti 

Jerman, Australia, Kanada dan Amerika Serikat, film cerita pendek dijadikan 

laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi seseorang atau sekelompok orang 

untuk kemudian memproduksi film cerita panjang. Jenis film ini banyak dihasilkan 

oleh para mahasiswa jurusan film atau orang atau sekelompok orang yang 

menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat film dengan baik. 

3. Film Cerita panjang (Feature-Length Film) 

 Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 menit. 

Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam kelompok film cerita 

panjang. Film-film produksi India dan Hollywood bahkan rata-rata berdurasi hingga 

180 menit. 

4. Film – film jenis lain 

a. Profil Perusahaan (Corporate Profile) 

    b. Iklan Televisi (TV Commercial) 

    c. Program Televisi (TV Program) 

    d. Video Klip (Music Video) 
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Jadi dalam hal ini video klip (Music video) memiliki kesamaan dengan 

film, baik fungsinya sebagai media massa, proses pra produksi hingga pasca 

produksinya. 

Video musik atau yang lebih dikenal video klip adalah salah satu bentuk 

karya seni berwujud audio visual yang bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Video 

musik juga merupakan salah satu faktor pendukung image sebuah karya seni, baik  

dibidang musik atau film. Video klip telah mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Baik dari kreatifitasnya maupun penggarapannya.  

Pada era tahun’90an para pembuat video klip terbatas hanya pada 

pengambilan gambar langsung yang diberi sedikit editing. Tapi pada masa kini 

pembuatan video klip mencakup teknik dan konsep yang sangat luas. Tidak hanya 

mengandalkan pengambilan gambar, bahkan disertai animasi grafis atau bahkan full 

animasi tanpa ada live shoot. Mengutamakan sudut pengambilan gambar, 

pewarnaan dan simbolisasi visual yang sesuai dengan lagu adalah garis besar 

konsep yang akan dihasilkan.  

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 membeli kaset, CD dan DVD 

dari group band atau penyanyi tersebut (Effendy, 2009:6). 

Video musik atau video klip adalah memvisualkan sebuah lagu atau musik. 

Seperti diketahui bahwa apapun bahan baku dasar dalam pembuatan visual sebuah 

lagu baik itu mini dv, dv cam, betacam, film seluloid, hasil akhirnya harus dalam 
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format video, tidak dalam format seluloid sebagaimana layaknya film layar lebar. 

Bentuk akhirnya memang harus format video karena standar penanyangan di studio 

televisi memang dalam bentuk format video (Fitryan G. Dennis, 2008:42). 

Video klip musik populer disebut dengan ‘Klip Promo’,’gambaran musik’, 

atau hanya sesederhana ‘sebuah video’, adalah suatu dampak substansil atas 

kesadaran banyak orang atau masyarakat sepanjang awal 1980 – an. Sebagai suatu 

medium didefinisikan disini untuk menggambarkan atau mengartikan lagu pop 

dalam beberapa menit dengan peluncuran film untuk menemani lagu tersebut, 

sebagai pengganti berlangsungnya berbagai jenis program video seperti konser, 

pendokumentasian, rekapitulasi penampilan film atau televisi. 

Seperti halnya media komunikasi massa yang lain, video klip terlahir sebagai 

sesuatu yang tidak bisa lepas dari akar lingkungan sosialnya. Media massa 

merupakan sebuah bisnis, sosial, budaya, sekaligus merupakan sebuah politik. 

Dalam konteks hubungan media dan publik, seperti halnya media massa yang lain, 

video klip juga menjalankan fungsi utama media massa seperti yang dikemukakan 

oleh Laswell (Mulyana, 2007:37) sebagai berikut : 

a. The Surveillance of the environment. Artinya media massa mempunyai 

fungsi sebagai pengamat lingkungan, yaitu sebagai pemberi informasi 

tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan penglihatan masyarakat 

luas. 

b. The correction of the parts of society to the environment. Artinya media 

massa berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi 
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informasi. Dalam hal ini peranan media adalah melakukan seleksi 

mengenai apa yang pantas dan perlu untuk disiarkan. 

c. The transmission of the social heritage from one generation to the next. 

Artinya media merupakan sarana penyampaian nilai dan warisan sosial 

budaya dari suatu generasi ke generasi lainnya. Fungsi ini merupakan 

fungsi pendidikan oleh media massa. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa video klip 

merupakan media massa yang berbentuk elektronik dan termasuk kedalam 

media komunikasi massa.  

2.5 Struktur Pesan Komunikasi dalam Video Klip 

Komunikasi verbal dan non verbal merupakan dua bentuk dari 

tindak komunikasi (communication act) yang tidak dapat dipisahkan. 

Artinya keduanya saling membutuhkan guna tercapainya komunikasi yang 

efektif, masing-masing bekerja bersama-sama untuk menciptakan suatu 

makna. 

Pengertian Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis 

kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan.  Komunikasi verbal 

sangat penting dalam suatu perusahaan dan merupakan kunci sukses suatu 

perusahaan tersebut. Begitu pentingnya komunikasi verbal, sehingga tanpa 

komunikasi ini aktivitas tidak dapat berfungsi dengan baik.  Komunikasi 

verbal ini terdiri dari komunikasi satu arah  (one way communication) dan 

komunikasi dua arah ( two way communication).  Komunikasi satu arah 



39 
 

adalah komunikasi yang berlangsung pada satu pihak saja, sedangkan 

komunikasi dua arah bersifat timbal balik dan melibatkan dua pihak.  

Komunikasi verbal dapat pula berupa tatap muka, wawancara, 

konsultasi bersama dan pidato. Komunikasi tatap muka merupakan 

komunikasi yang paling umum yakni berupa perintah-perintah, instruksi, 

permintaan, penyampaian informasi dan sebagainya melalui pembicaraan 

antara dua orang atau lebih. Komunikasi tatap muka ini memiliki beberapa 

kelebihan, yakni komunikator dapat mengetahui apakah penerima pesan 

sudah mengerti akan pesan yang disampaikan. 

Dengan demikian kecerdasan dan pengetahuan umum dari penerima 

pesan dalam mengetahui pokok persoalan akan menunjukkan gaya atau cara 

penyampaian suatu pesan. Namun selain kelebihan yang dijelaskan diatas, 

komunikasi tatap muka ini juga memiliki beberapa kekurangan yakni pada 

saat penerima pesan memerlukan petunjuk untuk melaksanakan tugasnya 

maka tanpa adanya catatan tertulis ada kemungkinan tugas yang dikerjakan 

menjadi kurang sesuai dengan yang diperintahkan, dan tentunya hal ini 

sangat merugikan.  

Komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi dua arah 

antara komunikator dan komunikan. Contoh sederhana dari komunikasi dua 

arah yaitu: seorang manager produksi menjelasksan kepada bawahannya, 

kemudian setelah itu ada respon (umpan balik) dari bawahannya yang 

menyatakan bagaimana mengatasi/menghindari kendala-kendala yang ada 

dalam produksi sedangkan komunikasi satu arah mempunyai kekurangan 



40 
 

karena bisa saja terjadi  miss communication  akibat tidak adanya umpan 

balik.  

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang berupa 

penyampaian informasi dengan menggunakan isyarat-isyarat atau tanpa 

penggunaan kata-kata. Pesan nonverbal ini disampaikan melalui gerakan 

badan, kontak tubuh, postur tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan dan mata 

serta anggukan atau gelengan kepala. Aspek komunikasi nonverbal banyak 

sekali mempengaruhi jalannya pembicaraan antara orang yang satu dengan 

yang lainnya, baik dalam suatu organisasi maupun lingkungan sosial 

lainnya. Seperti aspek dari ekspresi wajah adalah menaikkan dan 

menurunkan alis mata, sedangkan bila marah matanya mengerut sehingga 

respon nonverbal diberikan oleh pendengar secara kontinu tentang apa yang 

dikatakan pembicara.  

Komunikasi nonverbal lainnya adalah bahasa tubuh, yang 

merupakan komunikasi oleh gerakan badan selama komunikasi tatap muka. 

Ada banyak gerakan tidak ketara atau tidak begitu nampak yang dilakukan 

oleh orang-orang tetapi mengandung arti tersendiri. Misalnya senyuman, 

kerut dahi, gerak mata, berjabat tangan dengan keras dan masih banyak 

gerakan badan lainnya.   

Komunikasi nonverbal penting bagi pengirim dan penerima pesan, 

karena  sifatnya yang efisien. Suatu pesan nonverbal dapat disampaikan 

tanpa harus berpikir panjang dan pihak audiens juga dapat menangkap 

artinya dengan cepat. Komunikasi nonverbal sering dikatakan dalam segi 
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emosional dari suatu komunikasi, akan tetapi sebaiknya membaca kode 

komunikasi nonverbal dalam suatu hubungan komunikasi.  

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang berupa 

penyampaian informasi dengan menggunakan isyarat-isyarat atau tanpa 

penggunaan kata-kata. Pesan nonverbal ini disampaikan melalui gerakan 

badan, kontak tubuh, postur tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan dan mata 

serta anggukan atau gelengan kepala.   

Komunikasi nonverbal memberikan umpan balik yang berharga 

bagi pembaca kode. Jadi pada hakekatnya, komunikasi adalah suatu cara 

atau rangkaian kegiatan yang menyampaikan berita dari seseorang kepada 

orang lain, dalam rangka kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan 

tertentu.  

Dalam hal ini video klip merupakan media komunikasi yang 

memiliki karakteristik pesan verbal dan non verbal, yakni; 

a. komunikasi verbal dalam video klip meliputi lirik lagu tersebut; 

b. komunikasi non verbal nya meliputi mimic wajah, gambar, 

gesture tubuh dan juga musik . 

2.6 Bahasa Film Dalam Video Klip 

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang – dengar (Audio Visual) yang dibuat berdasarkan atas 

sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan 

atau bahan hasil penemuan teknologi baru lainnya dalam segala bentuk, jenis, 

ukuran melalui kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa 
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suara, yang dapat dipertunjukkan dengan sistem proyeksi, mekanik, elektronik, dan 

lain sebagainya. Dalam sebuah film terdapat alur cerita, adegan, penokohan, setting 

serta unsur sinematografi yang lain. Meskipun tergolong pendek namun video 

musik atau video klip memerlukan persiapan yang panjang bagai sebuah film. 

(Nugroho,1996:53). 

Film memiliki seperangkat pengetahuan yang dapat mengembangkan 

bentuk – bentuk yang ditampilkan. Seperangkat pengetahuan yang dapat 

membentuk serta memahami berbagai fenomena baru yang ditawarkan dalam film 

berguna untuk menampilkan pengertian – pengertian atau simbol – simbol makna 

pesan. Seperangkat pengetahuan itu antara lain : 

a. Gesture (Gerakan Tangan) 

Runtutan cerita film tidak hanya bisa dipahami dengan kata – kata tapi dengan suatu 

gerakan ditubuh kita, seorang bisa memaknai arti dari sebuah gerakan dalam film 

itu. Hayes mendefinisikan gesture (gerakan tangan) sebagai bagian dari setiap 

gerakan tubuh kecuali bahwa vokalisasi dibuat dengan sadar atau tidak untuk 

berkomunikasi baik dengan diri sendiri atau orang lain. (Noth, 1995 dalam Prajaka 

2005:24). Gesture (gerakan tangan) dalam artian yang lebih sempit adalah 

komunikasi dengan menggunakan tangan dan lengan dan lebih sedikit 

menggunakan kepala. Konsep yang lebih sempit ini tidak termasuk komunikasi non 

verbal dengan gerakan postur dan tubuh serta ekspresi wajah. Sedangkan dalam 

artian yang lebih luas, gesture telah digunakan oleh beberapa ahli sebagai sebuah 

istilah dasar untuk setiap kegiatan komunikasi. 
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b. Body Language (Bahasa Tubuh) 

Body Language (bahasa tubuh) termasuk bagian dari apa yang ada didalam film 

semiotik. Agar lebih baik, komunikasi dengan tubuh menggunakan postur, yaitu 

gerakan tubuh dan orientasi akan dijelaskan dibawah ini. Interpretasi dari body 

language difokuskan pada dimensi – dimensi sebagai berikut. (Noth,1995 dalam 

Prajaka, 2005:29) : 

1. Cultural Specificity 

Jumlah dan bentuk konvensional dan postur tubuh secara umum dapat diterima 

secara lintas cultural. 

2. Ethological Significanse  

Suatu tingkat dimana kebiasaan tubuh yang dibedakan secara kultural. 

3. Psychoanalitic Significanse 

Kebiasaan tubuh (postural behavior = penampilan) seseorang selama pembicaraan 

telah diinterpretasikan sebagai tanda dari suatu emosional yang tak disadari. 

4. Interpersonal Relations 

Penampilan tubuh sebagai sebuah ekspresi dari hubungan sosial seperti status 

kedudukan, kesukaan atau sesuatu yang berhubungan. 

5. Expresive Functions 

Gerakan tubuh sebagai ekspresi bagian dari emosional. 

c. Lighting 

Lighting atau pencahayaan merupakan hal yang cukup substansial dalam membaca 

visualisasi simbol yang dituangkan dalam dimensi film.  

Dalam dal ini ada beberapa definisi dan kerangka yang digunakan : 
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1. Front Lighting  

Cahaya merata dan nampak natural atau alami. 

2. Side Lighting 

Subyek lebih terlihat memiliki dimensi. Biasanya banyak dipakai untuk 

menonjolkan suatu benda atau karakter seseorang. 

3. Back Lighting 

Penyinaran dari belakang objek, digunakan untuk memisahkan objek dari 

background dan menambahkan penampilan adegan. Back light ditempatkan 

dibelakang subjek pada sudut sedemikian rupa sehingga sinar tidak mengenai lensa 

kamera dan membuat flore. 

Teknik pengambilan gambar (angle) merupakan hal yang penting untuk 

dimaknai. Pada dasarnya setiap teknik pengambilan gambar memiliki pesan, norma 

dan nilai tertentu, agar dapat memahami maksud dan tujuan tampilan dengan teknik 

pengambilan gambar tertentu, maka perlu dipahami karakteristik dari angle 

tersebut, seperti penjelasannya dibawah ini : 

1. Pergerakan Kamera 

a. Panning, merupakan teknik pengambilan gambar dengan gerakan kamera secara 

horizontal. Pergerakan kamera panning ini tidak mempengaruhi posisi dari kamera 

itu sendiri. 

b. Survering pan, adalah pergerakan kamera secara perlahan menelusuri 

pemandangan (baik itu pemandangan sekelompok orang, komunitas atau 
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pemandangan alam). Pergerakan kamera ini menimbulkan kesan dramatis, 

sehingga penonton memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam. 

c. Follow pan adalah pergerakan kamera yang sering digunakan dan dipakai dalam 

produksi audio visual. Pergerakan follow pan ini terdiri dari dua jenis, pan right 

dan pan left. Pergerakan kamera ini bila dalam keadaan long shot akan memberikan 

kesan kepada penonton bahwa hubungan yang terbentuk antara subjek dengan 

lingkungan. 

d. Interuped pan adalah pergerakan kamera yang halus, akan tetapi secara tiba – tiba 

dihentikan guna menghubungkan dua buah objek yang sebelumnya terpisah 

menjadi satu kesatuan. 

e. Speed panning adalah pergerakan kamera yang dilakukan secara perlahan – lahan 

kepada obyek. Apabila pergerakan ini dilakukan secara terus menerus, akan 

menimbulkan daya tarik dan dapat membangun titik klimaks. 

f. Whipe pan merupakan pergerakan panning yang dilakukan dengan cepat, sehingga 

tidak dapat menampakkan dan memperlihatkan detail gambarnya. Pergerakan ini 

dapat menghubungkan titik pandang yang berbeda disetiap scene yang sama. 

Pergerakan kamera ini menciptakan kelanjutan titik perhatian, merubah titik 

perhatian, memperlihatkan sebab akibat, memberikan perbandingan, 

memperpendek waktu dan perubahan nilai dramatik. 

g. Tilling, merupakan teknik pengambilan gambar dengan gerakan kamera secara 

vertikal. Pergerakan kamera tilling ini tidak mempengaruhi posisi dari kamera itu 

sendiri. Pergerakan kamera seperti ini dapat menunjukkan kesan ketinggian dan 

kedalaman. Gerakan tilt up dapat menimbulkan rangsangan emosi, perasaan, 
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perhatian, dan keinginan untuk mengetahui masa depan. Sedangkan tilt up, seperti 

kesedihan dan kekecewaan. 

h. Dollying / tracking, adalah teknik pengambilan gambar dengan gerakan kamera 

berjalan mendekat, menjauh memutari objek. Pergerakan dollying ada beberapa 

macam, 1. Dolly in, gerakan yang menghampiri objek, gerakan ini dapat 

memberikan kesan perasaan tegang, meningkatkan titik perhatian, rasa ingin tahu. 

2. Dolly out, gerakan yang menjauhi obyek, gerakan ini dapat memberikan kesan 

memperlihatkan sisi lain obyek mulai dari depan, belakang, samping kanan, dan 

kiri secara utuh tanpa harus memotong scene atau adegan. 

i. Padestal (boom) dan crane, merupakan teknik pengambilan gambar dengan 

dibantu alat penyangga. Pergerakan kamera pedestal maupun crane adalah 

meninggi dan menyusuri obyek. Pergerakan kamera ini dapat memberikan kesan 

luas, dramatis, lebar, penuh dan kosong. 

2. Tipe shot 

Dalam teknik pengambilan gambar, selain pergerakan kamera secara vertikal 

maupun horizontal, ada juga tipe – tipe shot. Shot ini untuk mendukung 

karakteristik dari tampilan visual. Tipe shot tersebut yaitu : 

a. Close up, merupakan framing pengambilan gambar dimana visual obyek memenuhi 

seluruh ruang dari frame. Misalkan close up mulut sedang menggerakan ketika 

berbicara. 

b. Big Close Up atau Extreme Close Up, merupakan ukuran Close Up dengan lebih 

detail pada salah satu bagian tubuh atau sesuatu benda. Misalkan extreme close up 

mata sebelah kanan sedang berkedip.  
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c. Medium Close Up merupakan pengambilan shot lebih jauh dari close up namun 

lebh dekat dengan medium shot, biasanya seluruh wajah hingga bahu dari obyek. 

d. Medium shot, merupakan pengambilan gambar kurang lebih ukurannya setengah 

badan dari obyek. 

e. Medium Full Shot atau Knee Shot adalah pengambilan shot sampai dengan tiga per 

empat ukuran tubuh obyek. 

f. Full shot, merupakan pengambilan gambar obyek secara utuh mulai dari kepala 

hingga kaki.  

g. Medium Long shot, merupakan pengambilan gambar objek dengan 

mengikutsertakan setting sebagai pendukung suasana atau keadaan. 

h. Long Shot, merupakan pengambilan gambar obyek antara medium long shot dengan 

extreme long shot. 

i. Extreme Long Shot, merupakan pengambilan gambar, dimana obyek terlihat jauh 

bahkan hampir tidak terlihat. 

Selain pergerakan kamera ada juga pergerakan lensa kamera, istilah ini disebut 

zooming. Pergerakan ini adalah merupakan fasilitas dari kamera yang 

memungkinkan obyek visual terkesan dekat atau jauh. Biasanya teknik zooming ini 

digunakan untuk menggantikan tracking. 

3. Makna Teknik Pengambilan Gambar 

Setiap teknik pengambilan gambar memiliki nilai dan makna tersendiri, sehingga 

dapat dimengerti oleh penonton. Agar lebih mudah memahami makna disetiap 

teknik pengambilan gambar, maka disajikan tabel kategori makna teknik 

pengambilan gambar : 
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NO TEKNIK MAKNA 

1. Tilt Up Merangsang emosi, perasaan, perhatian, kejadian yang 

akan datang, kewaspadaan, kehati – hatian. 

2. Tilt Down Menggambarkan kesedihan, kekecewaan, hambar, putus 

asa, tidak ada harapan 

3. Panning Memperlihatkan sebab akibat, membangun ketegangan, 

memberikan perbandingan kepada penonton, diantara 

dua pilihan. 

4. Dolly/Track in Meningkatkan ketegangan, mengalihkan perhatian 

penonton, meningkatkan kewaspadaan penonton 

5. Dolly/Track 

Out 

Penonton diberi sebuah kejutan, meningkatkan 

ketegangan, memperlihatkan suatu hubungan   

6. Padestal up Mengurangi kekuatan obyek 

7. Padestal Down Memberikan kekuatan obyek 

8. Extreme Close 

Up 

Memberikan efek yang kuat, memberikan kesan 

keintiman, menggambarkan perasaan obyek, sebagai 

pendukung informasi peristiwa jalinan dari alur cerita 

9. Close Up Tampilan visual memiliki efek yang kuat, keintiman, 

menimbulkan perasaan emosional tertentu pada objek 

10. Medium Close 

Up   

Penonton diarahkan dan diajak untuk memperhatikan 

karakter obyek. 

11. Medium Shot Menempatkan penonton pada jarak pertengahan dari 

objek, menciptakan hubungan perorangan dari obyek. 
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12. Medium Full 

Shot atau Knee 

Shot 

Penonton diberikan informasi sambungan atau kelanjutan 

dari aksi peristiwa tokoh. 

13. Full Shot  Memperkenalkan tokoh, dan menjelaskan secara 

keseluruhan setting  

14. Medium Long 

Shot 

Ada kesinambungan dan ketertarikan antar aksi tokoh 

dengan setting 

15. Long Shot Memperlihatkan tokoh, adegan, tempat dan menjelaskan 

secara keseluruhan setting. 

16. Extreme Long 

Shot 

Penggambaran wilayah yang terkesan luas, 

meningkatkan kesan penonton terhadap pemandangan 

ditempat peristiwa, menangkap perhatian penonton pada 

pembuat film. 

17. Zooming  Zooming , observasi, meningkatkan maupun mengurangi 

fokus pada obyek. 

 

4. Angle Pengambilan Gambar 

Selain memahami kategori makna dalam teknik pengambilan gambar, perlu 

dipahami juga peranan sudut pengambilan gambar (angle). Angle memiliki nilai – 

nilai tertentu pada penggambaran peristiwa pada visualisasi. Angle kamera 

diterjemahkan sebagai teknis pengambilan gambar dari sudut pandang tertentu 

untuk mempresentasikan adegan. Angle dalam pengambilan gambar dibedakan 

menjadi beberapa jenis, antara lain : 
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a. High angle, adalah merekam gambar dari sudut atas obyek, sehingga tampak bagian 

atas dari objek. Dalam angle ini memberikan kesan kecil, pendek kepada obyek. 

Tapi sebaliknya penonton diberikan sebuah kekuatan atau superioritas. 

b. Bird eye view, teknik rekam gambar ini hampir sama dengan high angle, hanya saja 

dalam angle ini lebih terlihat dinamis seperti penglihatan seekor burung. Hasil 

tampilan visual yang ditampilkan lebih terkesan dramatis. 

c. Low angle atau frog eye, adalah merekam gambar dari sudut bawah dari obyek. 

Dalam pengambilan gambar ini, obyek diberikan kesan menonjol, kekuasaan, 

besar, berwibawa dan seringkali dapat menimbulkan kesan keganasan. 

d. Eye level, adalah merekam gambar dengan posisi sejajar dengan jarak pandang 

mata. Pengambilan gambar dengan angle ini memberikan kesan dinamis, seimbang. 

Dalam suatu pengambilan gambar, mengenal tiga tipe pengambilan 

gambar. Pengambilan ini dikategorikan sesuai dengan karakter view dari 

pengambilan gambar tersebut. Tiga tipe tesebut antara lain: 

1. Subyektif kamera, yaitu kamera berlaku seakan adalah mata penonton. Hal ini 

bertujuan untuk menempatkan penonton dan ikut dalam adegan. Maksud dan tujuan 

dari pengambilan seperti ini adalah agar keterlibatan penonton yang lebih besar. 

2. Obyektif kamera, yaitu melakukan pengambilan gambar dari garis lurus dari suatu 

titik pandang. 

3. Point of view, yaitu melakukan pengambilan gambar dari satu titik pandang pemain 

tertentu. Pengambilan gambar seperti ini digunakan apabila keterlibatan penonton 

lebih akrab dengan kejadian pada sebuah adegan. 
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4. Transisi (perpindahan) 

Transisi dalam ini juga memiliki peranan penting dalam proses pemaduan 

shot per shot, sehingga menimbulkan kesan dan makna yang ada dibalik dari 

tampilan visual tersebut. Beberapa jenis dan istilah dalam transisi antara lain : 

a. Disolve, adalah perpindahan gambar satu ke gambar yang lain secara perlahan – 

lahan. Perpindahan tersebut dilakukan dengan maksud memberi kesan 

memperpanjang waktu, memperpendek waktu, perubahan tempat atau menyatakan 

hubungan antara dua gambar. 

b. Fade (in dan out), fade in biasanya digunakan pada awal cerita, dimuai dari keadaan 

gelap menuju terang (awal cerita). Fade out biasanya digunakan diakhir cerita 

dimulai dari terang menuju ke gelap  (black solid). Namun ada kalanya fade in/out 

digunakan diantara sequance film, hal ini digunakan untuk menunjukan seperti 

berlalunya waktu, misal dari jaman ini pindah ke jaman dahulu atau dari malam ke 

sore. 

c. Cut, biasanya digunakan untuk perpindahan secara mendadak. Menggunakan cut 

harus cermat memperhatikan komposisi dan kontiniutas dari gambar yang nantinya 

akan disambung – sambung.  

2.7 Video Klip dan Masyarakat: Kekuatan Media Dalam Mengkonstruksi 

Realitas 

Dalam penyampaian produk berbagai tayangan media berupaya 

menyesuaikan dengan khalayaknya yang heterogen dan berbagai sosio, 

ekonomi, kultural dan lainnya. Produk media pun pada akhirnya dibentuk 

sedemikian rupa sehingga mampu diterima khalayak. Disisi lain kita bisa lihat 
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media juga menyajikan selain berita juga ada film, hiburan dan informasi baik 

dalam maupun luar negri. Hal ini sebagai upaya media memuaskan 

khalayaknya. Produk media baik yang berita maupun program keluarga, kuis, 

film, sinetron, musik hingga tayangan video klip dan sebagainya adalah upaya 

media sebagai karya budaya (Bungin,2008;99). 

Sementara ada anggapan dan juga harapan masyarakat, bahwa televisi 

sebagai media audio visual akan bisa menyampaikan fakta – fakta secara lebih 

objektif, lebih sesuai “warna” aslinya. Rekaman kameranya merupakan fakta 

dalam bentuk gambar dan suara, diharapkan dapat mengungkapkan fakta 

dengan senyata – nyatanya, sehingga lebih obyektif. Pembuat video klip yang 

baik adalah yang ingin menyampaikan pesan – pesan termasuk tentang kritik 

sosial. Sangat penting pula media atau pembuat video klip untuk mengenali 

masyarakatnya, tidak hanya memiliki wawasan luas terhadap fenonema 

masyarakat tetapi juga harus peka terhadap keresahan nurani dan moral. 

Kemudian dalam prinsip pakar, pada dasarnya media menkonstruksikan 

sebuah realitas yang ada dalam masyarakat. Baik isi media elektronik atau 

cetak adalah hasil konstruksi dari realitas media yang dipilihnya, misal 

mengenai tayangan video klip “Youth” dari Troye Sivan ini juga merupakan 

realitas masyarakat yang dikonstruksikan kedalam produk media, dimana lagu 

tersebut terinspirasi melalui peristiwa masa muda yang dialami oleh 

kebanyakan kaum LGBT dan juga kejadian yang dialami pula oleh Troye 

karena dia memilih orientasi seksual nya menjadi gay. 
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(sobur,2006;186) dalam wacana keilmuan modern, realitas lazim diartikan 

sebagai semua yang telah dikonsepkan sebagai sesuatu yang mempunyai 

wujud. Sedangkan realitas menurut Berger dan Luckmann dengan memisahkan 

antara “kenyataan” dan “pengetahuan”, realitas kenyataan diartikan sebagai 

kualitas yang terdapat realitas – realitas, yang diakui keberadaanya yang tidak 

tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan realitas pengetahuan 

didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas – realitas itu nyata dan memiliki 

karakteristik yang spesifik. Realitas pengetahuan maksud Berger dan 

Luckmann adalah realitas sosial masyarakat, yang bersifat keseharian yang 

hidup dan berkembang dimasyarakat seperti konsep, kesadaran umum, wacana 

politik sebagai konstruksi sosial. 

Disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah 

menceritakan peristiwa – peristiwa, maka seluruh isi media adalah realitas yang 

telah di konstruksikan. Media massa sama halnya seperti lisan dan isyarat, 

sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari komunikasi manusia. Pada 

hakikatnya media adalah perpanjangan lidah dan tangan yang berjasa 

meningkatkan kepastian manusia untuk mengembangkan struktur sosialnya 

atau pembuatan media pada dasarnya tak lebih daripenyusunan realitas – 

realitas hingga membentuk sebuah “cerita” (Sobur,2006;88). 

Manakala konstruk realitas media berbeda dengan realitas yang ada 

dimasyarakat, maka hakikatnya telah terjadi kekerasan simbolik. Kekerasan 

simbolik dapat berwujud melalui penggunaan bahasa penghalusan, pengaburan 

atau pengasaran fakta (menyamarkan suatu keadaan dari kejadian sebenarnya, 
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pembohongan publik dll.) (sobur,2006;89). Pialang mengatakan (dalam 

Sobur,2006;88) realitas adalah sebuah konsep yang kompleks, yang sarat 

denan pertanyaan filosofis. Ada sebuah filosofis yang mengatakan bahwa yang 

kita lihat bukanlah “realitas”, melainkan representasi atau tanda dari realitas 

sesungguhnya yang tidak dapat kita tangkap. 

Jika ada indikasi yang menyimpang dari konsep produksi dan ideologi 

realitas moral, maka hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan media yang 

sebenarnya, karena pada dasarnya media merupakan konstruksi realitas sosial. 

Dengan diperkuat alasan bahwa, dalam hiburan bahkan budaya menjelma 

menjadi industri. Theodore Adomoo dan Max Horkoeimer (Bungin,2008;102) 

mengatakan budaya industri adalah tipuan. Mereka percaya bahwa hilangnya 

kepribadian yang tulus seperti kemampuan menggambarkan keadaan yang 

nyata karena budaya telah berubah menjadi industri, serta menjadi produk 

standar kapitalis. 

2.8 Industri Media Dalam Budaya Massa dan Budaya Populer 

2.8.1 Budaya Massa  

Bungin (2008;100) mengemukakan mengenai budaya massa yang 

konon terbentuk karena desakan atau kebutuhan pasar, dimana industri 

tidak melihat lagi aturan aturan yang baku yang seharusnya diperhatikan. 

Prosedur untuk memberikan kebutuhan produk media yang memiliki 

kualitas, namun hanya untuk kepentingan semata. Budaya masa itu 

sendiri disebabkan diantaranya; 1) karna tuntutan industri kepada kreator 

(pencipta produk atau ide) untuk menghasilkan karya yang banyak dalam 
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waktu singkat, 2) karna masa budaya yang “latah” menyulap atau meniru 

segala sesuatu yang sedang naik daun (laris). 

Dalam budaya massa jelas terlihat, bhawa kreator (pencipta atau 

pemilik ide) dituntut untuk menghasilkan karya yang banyak dalam 

tempo yang relatif singkat untuk memenuhi target 

(penjualan,komersil,dll). Sehingga para kreator tidak sempat berfikir 

secara sensitif terhadap kualitas produk atau seni yang dihasilkan, 

sehingga dimanfaatkan oleh media untuk mengambil keuntungan 

sebesar – besarnya. 

Menurut Kuswandi (2008;104), dalam hal ini media TV telah 

memperkenalkan sekaligus mempropaganda budaya elektronik menjadi 

budaya realitas massa. Semua budaya yang diciptakan orang – orang 

kreatif tv mengalir seperti air bah yang sulit terbendung seiring 

permintaan pasar. Apapun yang terjadi, media tv tetaplah sebuah 

medium komunikasi massa yang perlu terus menerus diperbarui materi 

tayangannya untuk kepentingan budaya massa yang lebih positif dan 

konstruktif bagi kehidupan masyarakat secara global. 

2.8.2 Budaya populer 

Tentang kebudayaan populer, bungin (2008;101) mengatakan 

banyak berkaitan dengan masalah keseharian yang dapat dinikmati oleh 

semua orang atau kalangan tertentu, biasanya identik dengan 

pementasan mega bintang, kendaraan pribadi, fashion, model 

rumah,perawatan tubuh, dan semacamnya yang masuk dalam kriteria 
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gaya hidup. Budaya populer lebih banyak mempertontonkan sisi 

hiburan dan terkesan konsumtif. 

Kita sekarang sebenarnya berada dalam suatu budaya yang lazimnya 

tidak pernah kita persoalkan lagi. Budaya pada dasarnya adalah cara 

hidup. Secara teoritis, komunitas manusia yang hidup dalam suatu 

lingkungan fisik berbeda, maka akan berbeda pula budayanya. 

Sementara Trenholm dan Jensen (mulyana,2005;15) mendefinisikan 

budaya sebagai seperangkat nilai, kepercayaan, norma, adat istiadat, 

aturan, dan kode yang secara sosial mendefinisikan kelompok – 

kelompok orang. Serta mengikat mereka satu sama lain dan memberi 

kesadaran bersama. 

Budaya populer juga menjadi bagian budaya elit dalam masyarakat 

tertentu, dalam kata lain kekuatan hegemonisasi budaya menguasai 

unsur – unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Richard Dyer 

(Bungin,2008;101) mengatakan hiburan merupakan kebutuhan pribadi 

masyarakat yang telah dipengaruhi unsur kapitalis. 

Dalam dunia kapitalisme, budaya bahkan hiburan menjadi industri 

senada dengan pendapat Theodore dan Max Horkemoer, yakni budaya 

industri adallah tipuan. Mereka percaya bahwa hilangnya kepribadian 

yang tulus seperti kemampuan menggambarkan keadaan yang nyata 

karena budaya telah berubah menjadi industri, serta menjadi produk 

standar ekonomi semata (Bungin,2008;102). 
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2.9 Video Klip Sebagai penyampai pesan dan ideologi LGBT 

Video merupakan seperangkat komponen atau media yang mampu 

menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu bersamaan dengan menata 

ulang gambar bergerak yang melibatkan penglihatan dan pendengaran. Pada 

dasarnya hakekat video mengubah suatu ide atau gagasan menjadi sebuah 

tayangan gambar dan suara. Video juga bisa dikatakan sebagai gabungan 

gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan 

kecepatan tertentu. Gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan frame 

dan kecepatan pembacaan gambar disebut dengan frame rate.  

Video dapat menyajikan informasi, mengambarkan suatu proses dan tepat 

mengajarkan keterampilan, menyingkat dan mengembangkan waktu serta dapat 

mempengaruhi sikap. Hal ini dipengaruhi oleh ketertarikan minat, dimana 

tayangan yang ditampilkan oleh media video dapat menarik gairah rangsang 

seseorang untuk menyimak lebih dalam. Banyak ragam video yang ada dan 

salah satunya adanya video klip. Pada umumnya, video klip musik merupakan 

suatu perekaman lagu populer dalam sebuah video, yang di dalamnya terdapat 

penari atau suatu cerita yang tidak lengkap atau terpisah-pisah dan kadang-

kadang memanfaatkan sebuah konser yang dilakukan penyanyi lagu tersebut. 

Berikut cara pembuatan video klip: 

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat video klip: 

1. Simbol 

Tidak perlu adanya keselarasan antara gambar dan lirik, bahkan seringkali 

tidak ada hubungan antar keduanya. 
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2. Verbal 

Gaya desain penggambaran akan disesuaikan dengan isi lirik (gambar dan 

lirik saling menyatu). 

2. Unsur video klip 

1. Bahasa Ritme (irama) 

Pelajari birama dulu apakah slow beat, fast beat, middle beat dan coba 

rasakan dengan ketukan-ketukan kaki untuk memperoleh tempo yang pas. 

2. Bahasa Musikalisasi (instrument music) 

Pembuat Video Klip atau biasa disebut Video Clipper haruslah mempunyai 

sebuah wawasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan musik baik 

itu jenis musik, alat musik, bahkan juga profil band. 

3. Bahasa Nada 

Perhatikan aransemen nada, diskusikan dengan penata musiknya tentang 

aransemen yang dibuat. Selanjutnya rasakan dengan hati nada-nada tersebut. 

4. Bahasa Lirik 

Seorang Video Clipper dituntut mempunyai sebuah imajinasi visual terhadap 

lirik dan lagu walaupun tidaklah harus secara verbal. Jika ada lirik yang 

mengungkapkan kata ‘CINTA’ maka sebagai simbolisasi tidak harus dengan 

bunga, warna pink, atau hati. Bisa saja berupa kertas (surat), sepatu butut 

(cinta tanpa mengenal status social), air (cinta yang mengalir). Atau bahkan 

bisa dengan tarian kontemporer. 
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5. Bahasa Performance (penampilan) 

Selami karakter pemusik, penyanyi, pemain band baik dari latar belakang 

bermusiknya, hingga ke profil fisiknya (hidung, mata, style, fashion dan 

gerak tubuh). 

3. Teknis sederhana pembuatan video klip 

1. Penentuan lokasi syuting 

- Indoor : Indoor on place (café, rumah, gedung pekantoran) Kebutuhan 

akan property sedikit lebih simple karena kebutuhan property seperti 

seperti meja, kursi, lemari, lampu hias, buku, dan sebagainya sudah 

tersedia. Penambahan property cenderung untuk melengkapi kebutuhan 

story board. 

- Outdoor : Cenderung memanfaatkan segala property dan nuansa alam 

yang sudah ada dan cenderung yang lebih banyak diadopsi adalah 

natural keunikan alam atau lingkungannya (di pantai, pasar, gunung, dan 

lain-lain) 

2. Story board 

Dalam memproduksi video klip hal pertama yang harus dituangkan dari 

konsep adalah story board, karena dari story board seorang sutradara video 

klip dapat mengungkapkan imajinasinya melalui gambar-gambar konsep 

visual yang bercerita. Dari story board lah seorang klipper akan lebih mudah 

berkonsentrasi dalam hal-hal yang bersifat teknis visual, penataan cahaya, 

penataan artistic, camera angle, ataupun performance sang artis. 
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3. Peralatan syuting/produksi 

Peralatan yang dibutuhkan sangat ditentuntukan oleh klip seperti apa yang 

akan dibikin, hanya saja pasti ada alat utama yang harus ada terutama : 

camera dengan kelengkapan seperti tripod, dolly, dolly track, crane. lighting 

dengan kelengkapan stang, filter, dan sebagainya. 

4. Memperkuat Crew 

Pastikan anda bersama crew dan tim yang kompak dengan dipimpin seorang 

sutradara dalam pelaksanaan produksinya. Dalam penentuan crew tidak ada 

patokan berapa jumlahnya. Semuanya sangat tergantung dari produksi itu 

sendiri seberapa banyak ia membutuhkan tenaga. 

5. Pengambilan gambar 

Setiap gambar yang diambil tentunya berdasarkan story board yang telah 

dibuat. Shot-shot untuk video klip sebenarnya tidak ada aturan khusus 

secara teknis tetapi dalam instruksi dan istilah-istilah yang dipakai tetap 

menggunakan aturan secara umum. Misal : Close Up, Medium shot, Cut, 

Cue, Running, dsb. Hal ini tentunya adalah untuk memudahkan dalam hal 

pelaksanaan teknis saat pra produksi, produksi dan editing. 

6. Editing 

Pada era yang serba digital ini, editing mempunyai peranan yang cukup 

penting dalam proses akhir produksi sebuah video klip. Bahkan editing juga 

dapat mengatasi segala keterbatasan alat pada saat produksi untuk 

memperoleh hasil yang sesuai dengan story board. Namun dengan hebatnya 

teknologi editing yang ada, sebagai seorang video klipper tetap dituntut 
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harus mampu memperoleh produksi semaksimal mungkin tanpa tergantung 

dari editing. 

Dari proses panjang pembuatan video klip, menurut Juju (2006: 11) secara 

sederhana video klip dapat dibuat dengan empat cara, yaitu: 

1. Pengambilan gambar (shooting) 

Proses teremkamnya objek-objek oleh kamera video, baik analog mapun digital. 

Pengambilan gambar dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan klip (footage). 

2. Capturing 

Merupakan proses pemindahan hasil rekaman dari kamera video analog atau 

digital ke dalam hard disk komputer. 

3. Editing klip 

Merupakan bagian utama dalam pembuatan sebuah klip. Bagian ini merupakan 

proses perangkaian klip, pengaturan durasi, membuang klip yang tidak 

diperlukan, memberikan musik latar, memberikan tittle, memberikan transisi 

dan memberikan efek-efek lainnya. 

4. Produksi akhir 

Output akhir atau hasil akhir dari proses editing bisa berupa VCD/DVD atau 

juga video tape. 
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Gambar 2.1 Alur Pembuatan Video klip Sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Juju (2006,12 ) 

Pada dasarnya, video musik terdiri dari potongan-potongan berdurasi cepat, 

diatur, fantastis dan sering juga diumpamakan erotis, serta menggunakan grafik. 

Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Effendy (2002: 14) tentang video klip 

yaitu: 

The term video can refer to a three-to five minute popular song with 
accompanying visual on a videotape or a CD-ROM. 
(video musik adalah istilah yang berkenaan dengan sebuah lagu populer 
berdurasi waktu 3-5 menit, yang disertai dengan gambar visual, dalam 
bentuk kaset video atau CD-ROM).  
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Terlepas dari proses pembuatan video klip yang bisa dikatakan tidak mudah, 

kehadirannya mampu dijadikan 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 membeli 

kaset, CD, dan DVD dari group band atau penyanyi tersebut. Dari ungkapan 

yang ada, dapat diartikan bahwa video klip juga memiliki kelebihan yaitu 

sebagai alat promosi musik baru atau pun penyanyi baru agar lebih muda 

mempersuasif khalayak dan pada akhirnya memberi keuntungan bagi produser 

musik.  

Banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh video klip dalam menampilkan 

gambar dan informasi tak jarang mampu mengubah pola pikir atau cara pandang 

seseorang atas apa yang dilihatnya. Hal inilah yang seakan menjadi 

“kesempatan” tersendiri bagi beberapa pihak untuk mempersuasif para 

penonton, terutama penggemar fanatik agar ikut dalam pola pikir yang tersaji 

dalam video klip tersebut. Begitu juga yang terjadi pada beberapa video klip 

yang menampilkan beberapa hal mengenai LGBT. 

Berbicara kelebihan video klip dalam tataran ini, berarti dapat dikatakan 

bahwa video klip mampu dijadikan sebagai sarana penyampai pesan bahkan 

ideologi tertentu kepada khalayak termasuk tentang keberadaan LGBT. Seperti 

yang diungkapkan Laswell, dalam penyampaian pesan terdapat unsur channel, 

dimana keberadaannya berfungsi sebagai media agar pesan dapat terkirim 

dengan baik kepada penerima pesan, dan disinilah posisi video klip. 
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Dengan kata lain, video klip dapat dikatakan berperan penting sebagai 

media yang efektif dalam menyampaikan suatu hal. Baik penggambaran lirik 

lagu atau pun hal lain, misalnya ideologi tertentu. Penyampaian pesan atau 

ideologi pun tidak selalu ditampilkan begitu saja melalui lirik atau adegan-

adegannya melainkan tidak jarang juga menggunakan simbol-simbol tertentu.  

   Penanaman ideologi dalam sebuah video klip ini bisa saja dipengaruhi 

oleh banyak hal, seperti ideologi penyanyinya, pencipta lagu, manajemen artis 

dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam penelitian ini, ideologi penyanyi dalam 

memandang keberadaan LGBT menjadi sorotan utama karena memiliki 

pengaruh dan andil yang lebih besar. Hal tersebut karena, sebagian besar apa 

yang ditayangkan dalam video klip atas keinginan penyanyi tersebut, meskipun 

tidak semua video klip seperti itu. 

2.9.1 Adegan Video klip Sebagai Wujud Pembebasan LGBT 

Video klip adalah perwujudan imajinasi seorang sutradara atau pun tim 

produksi yang dituangkan dalam bentuk visual adegan-adegan hasil interpretasi 

lirik lagu serta irama dan ritme musik. Untuk menghasilkan video klip yang 

baik diperlukan ide kreatif agar apa yang ditayangkan seperti adegan dapat 

diterima dengan baik oleh penonton. Disini, adegan tidak bisa dibuat atau 

dilakukan begitu saja. Hal tersebut karena adegan disesuaikan dengan skenario 

yang sudah disediakan. Adegan-adegan yang akan dilakukan pun, tak selalu 

menggambarkan isi lagu yang dibawakan. Tergantung dari tema atau gagasan 

yang telah disepakati.  



65 
 

LGBT adalah tema yang sedang marak digunakan oleh para penyanyi saat 

ini. Selain karena simbol-simbolnya yang unik, keberadaan LGBT dirasa perlu 

untuk diperjuangkan. Kesetaraan gender adalah alasan utama mengapa LGBT 

seharusnya tak dikucilkan. Kaum minoritas ini bisa dikatakan semakin 

mendapatkan tempat di masyarakat terutama yang hidup dalam lingkungan 

budaya barat. Bagi mereka, perbedaan orientasi seksual bukan suatu masalah 

yang harus dihancurkan tetapi merupakan hak asasi setiap manusia. Oleh karena 

itu, melalui karya musik mereka terutama pada adegan dalam video klipnya, 

para diva dan divo berusaha menunjukkan keberpihakannya terhadap kehadiran 

LGBT.  

Adegan sepertinya tak hanya sebagai pemanis atau pun menjadi gambaran 

isi lagu semata. Banyak hal yang dapat dipaparkan melalui adegan termasuk 

menunjukkan keberpihakan pada kaum LGBT. Hal inilah telah banyak 

penyanyi lakukan terutama penyanyi-penyanyi hollywood. Pembebasan atas 

hak untuk diterima di tengah masyarakat luas adalah perjuangan sesungguhnya 

yang ingin dicapai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adegan-adegan 

yang ada dalam video klip tak selalu sesuai dengan lagunya melainkan sesuai 

dengan gagasan apa yang ingin disampaikan, seperti contohnya pembebasan 

hak-hak para kaum LGBT. 

2.9.2 Musik sebagai cara sosialisasi LGBT 

Tak hanya penyanyi, adegan dan lirik lagu saja yang dapat menggambarkan 

pesan LGBT. Akan tetapi, pemilihan jenis musik juga menjadi pertimbangan 

agar pesan dapat tersampaikan dengan baik dan tepat. Dalam Suryana, 2012: 
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24) musik mempunyai kemamampuan mendamaikan hati yang gundah, 

mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Inilah yang 

juga menjadi pertimbangan pekerja industri musik yang memperjuangan hak-

hak para LGBT. Pada awal abad 21, sadar ataupun tidak musik telah memasuki 

trend sebagai media sosialisasi yang tepat bagi kaum LGBT.  

Pasca kejadian pemberontakan Stonewall, dimana sekumpulan pasangan 

gay dibekuk paksa oleh polisi di Inggris pada tahun 1969, dari sinilah 

bermunculan artis-artis musik yang mendukung kebebasan hak asasi manusia 

bagi kaum LGBT.1 Artis-artis tersebut diantaranya David Bowie, seorang 

musisi, aktor, produser dan pengarah musik asal Inggris yang mendeklarasikan 

dirinya adalah seorang biseksual, Freddy Mercury selaku vokalis Queen, 

seorang penyanyi dan penulis laguyang semasa hidupnya juga mengakui 

sebagai biseksual. Dalam bermusik, kedua musisi ini hampir selalu membuat 

irama dan lirik lagunya identik dengan lagu kebangsaan LGBT. Lagu tersebut 

sering ditandai dengan harapan terhadap kemungkinan persatuan antara kaum 

LGBT dengan orang-orang yang berorientasi heteroseksual serta tentang 

kebanggaan menjadi kaum LGBT.  

Selain melalui iramanya, musik LGBT dapat dikenali juga melalui 

genrenya. Asal usul genre musik LGBT ini muncul ketika tahun 1980, saat 

                                                           
1  Kemunculan para artis untuk mendukung kebebasan kaum LGBT bukan tanpa alasan. Mereka 

menganggap bahwa apa kaum LGBT berhak hidup selayaknya orang-orang yang berorientasi seks 
secara heteroseksual. Setelah pembekukan, terdapat sebuah demintrasi yang menentang adnaya 
penangkapan tersebut, dimana terdapat beberapa artis di dalamnya. Demonstrasi ini secara luas 
dianggap sebagai suatu peristiwa paling penting yang memicu gerakan pembebasan gay dan 
perjuangan modern untuk hak-hak gay dan lesbian di Amerika Serikat. Oleh karena itu, setelah 
adanya penangkapan sekelompok gay, para artis merasa harus berjuang karena mereka tak pantas 
dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Ibid., hal. 2 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembebasan_gay&action=edit&redlink=1
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genre musik Dance, House, dan Freestyle yang mendominasi dunia musik di 

Amerika Serikat. Seniman LGBT menampilkan musik populer dengan cara 

mereka sendiri, yang sekarang dikenal dengan julukan baru “musik LGBT”. 

Selain itu, ada juga genre house music, glam rock dan disco yang diasosiasikan 

sebagai genre musik LGBT. House music adalah genre musik dansa elektronik 

yang berasal di kota Chicago, Amerika pada awal tahun 1980. Akan tetapi, 

aliran musik ini dipopulerkan sekitar tahun 1984 di diskotik yang khusus 

melayani gay. Glam rock (juga dikenal sebagai glitter rock) adalah gaya musik 

rock dan pop yang berkembang di Inggris pada awal tahun 1970. Para penyanyi 

yang beraliran musik ini biasanya memakai pakaian, make up dan gaya rambut 

yang luar biasa heboh, khususnya platform yang bersol sepatu bot dan glitter. 

Seiring dengan perjalanan waktu, tentunya akan terjadi banyak perubahan genre 

musik yang dianggap genre musik yang diasosiasikan dengan kultur gay. 

Semangat yang sama juga diperlihatkan oleh penyanyi saat ini. Britney 

Spears, Christina Aguilera, Lady Gaga, Katy Perry dan lain sebagainya masih 

berusaha memperjuangkan hak-hak LGBT dengan musik mereka. Melalui jenis 

musik masing-masing, mereka tak lelah mempersuasi penggemarnya agar 

setuju dengan kehadiran LGBT, meskipun aliran mereka sama yaitu dance pop 

tetapi dengan kemasan yang berbeda. Menurut mereka, kesetaraan ras, gender, 

dan orientasi seksual di dunia ini bukanlah suatu permasalahan yang harus di 

hancurkan. Bahkan Gaga melalui karir musik dan aktivitas sosialnya seperti 

MAC Cosmetics: Viva Glam Gaga, National Equality March dan Don’t Ask, 

Don’t Tell, Lady Gaga telah menyandang image sebagai artis tersosial 2010 
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dalam kategori memerangi HIV/AIDS, dan mengangkat hak-hak kesetaraan 

terhadap para LGBT.  

Sungguh hal yang tidak terduga bahwa melalui musik seseorang dapat 

menyampaikan banyak hal kepada dunia, salah satunya dengan 

sosialisasi LGBT. Perlahan tapi pasti melalui teknologi industri musik dan 

kesadaran sosial, dapat dipastikan nantinya mungkin keberadaan LGBT akan 

mendapatkan hak kesetaraannya. Hal tersebut didukung dengan semakin 

banyaknya orang yang menikmati musik, yang notabene menjadi musik khusus 

para kaum LGBT. Dari sini terlihat bahwa sosialisasi melalui musik bisa 

dikatakan lebih efektif dan menyenangkan. Dengan demikian, bukan tidak 

mungkin para kaum LGBT akan mendapat tempat yang sejajar dengan orang-

orang “normal” secara seksual dengan adanya musik. 

2.10 Konsep LGBT dalam Video Klip 

LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Istilah 

ini sebenarnya sudah digunakan sejak tahun 1990-an. Akronim ini dibuat dengan 

tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas 

seksualitas dan gender. Penggunaan kosakata LGBT ini digunakan karena pada 

tahun 1960-an sebelum “revolusi seksual” tidak ada kata yang sesuai untuk 

menyebut kaum yang bukan heteroseksual. Istilah yang pas pada saat itu hanyalah 

“gender ketiga”. Setelah istilah tersebut digunakan dan dianggap memiliki makna 

yang kurang baik bagi kaumnya, maka sempat digunakan kata “homoseksual” dan 

lagi-lagi harus tergantikan dengan kata “homofili” karena mengandung makna yang 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Budaya_yang_berdasarkan_identitas_seksualitas_dan_gender&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Budaya_yang_berdasarkan_identitas_seksualitas_dan_gender&action=edit&redlink=1
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negatif. Kemudian, frase "gay dan lesbian" menjadi lebih umum setelah identitas 

kaum lesbian semakin terbentuk. 

Selanjutnya pada tahun 1970, Daughters of Bilitis menjadikan 

isu feminisme atau hak kaum gay sebagai prioritas.2 Hal ini mengakibatkan peran 

antara laki-laki dan perempuan dipandang patriarkal saling mendominasi. Karena 

hal ini, banyak feminis lesbian yang menolak bekerja sama dengan kaum gay. Di 

sisi lain, kaum biseksual dan transgender juga meminta pengakuan dalam 

komunitas yang lebih besar, agar keberadaan mereka lebih diakui oleh masyarakat. 

Akan tetapi, dimulai dari akhir 1970-an dan awal 1980-an, terjadi perubahan 

pandangan yaitu beberapa gay dan lesbian menjadi kurang menerima 

kaum biseksual dan transgender. Bagi kaum gay kaum transgender dituduh terlalu 

banyak membuat stereotip atau pandangan miring yang memperburuk posisi para 

kaum LGBT dan biseksual hanyalah gay atau lesbian yang takut untuk mengakui 

identitas seksual mereka. Pada intinya setiap komunitas yang disebut dalam 

akronim LGBT telah berjuang untuk mengembangkan identitasnya masing-masing. 

Setelah banyaknya pengakuan yang diperjuangkan oleh kaum LGBT 

akhirnya akronim tersebut kadang-kadang digunakan di Amerika Serikat dimulai 

dari sekitar tahun 1988. Baru pada tahun 1990-an istilah ini banyak digunakan di 

banyak negara. Meskipun komunitas LGBT menuai kontroversi mengenai 

penerimaan universal atau kelompok anggota yang berbeda (biseksual dan 

                                                           
2  Dalam web ini dijelaskan semua mengenai sejarah munculnya akronim LGBT sebagai sebutan 

untuk orang-orang yang memiliki kecenderungan seksual yang berbeda dari orang-orang pada 
umumnya. Selain itu, tercantum juga beberapa ringkasan penelitian dari beberapa ahli tentang 
adanya kaum homoseksual, sehingga apa yang ditulis sesuai  dengan data yang valid karena 
disertai sumber datanya. (https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT 3 februari 2017 21.31 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lesbian
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daughters_of_Bilitis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Biseksual
http://id.wikipedia.org/wiki/Transgender
http://id.wikipedia.org/wiki/Stereotip
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transgender kadang-kadang dipinggirkan oleh komunitas LGBT), istilah ini 

dipandang positif atau jauh lebih bisa diterima daripada istilah-istilah 

sebelumnya.  Secara keseluruhan, penggunaan istilah LGBT telah membantu 

mengantarkan orang-orang yang terpinggirkan ke komunitas umum. 

Untuk lebih memahami setiap kata yang tergabung dalam akronim LGBT, 

berikut pengertiannya: 

1. Lesbian (L) 

Saat ini, kata lesbian bukan merupakan kata asing. Anak-anak hingga 

dewasa juga tahu bila lesbian adalah kondisi seksual yang dialami wanita yang 

menyukai atau tertarik dengan sejenisnya. Hal ini ternyata dibenarkan oleh 

Matlin (2011: 264) yang mengatakan: 

“A lesbian is a woman who is psychologically, emotionally and sexually 
attracted to other women. Most lesbians prefer the term lesbian to the term 
homosexual. They argue thet lesbian acknowledges the emotional 
components of the relationship, whereas homosexual focus on sexuality.” 
(Seorang lesbian adalah perempuan yang secara psikologis, emosi dan 
seksual tertarik kepada perempuan lain. Lesbian tidak memiliki hasrat 
terhadap gender yang berbeda/laki-laki, akan tetapi seorang lesbian hanya 
tertarik kepada gender yang sama/perempuan. Mereka berpendapat bahwa 
istilah lesbian menyatakan komponen emosional dalam suatu relationship, 
sedangkan istilah homoseksual lebih fokus kepada seksualitas).” 
 
Dengan kata lain, seorang lesbian adalah perempuan yang mengarahkan 

orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan 

yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau secara 

spiritual. 

Akan tetapi, jauh sebelum kata lesbian mulai diperbincangkan oleh 

masyarakat ternyata kata “lesbi” sudah ada dari zaman kuno. Seperti yang 

diungkapkan Kartono (2009: 249) bahwa Abnormal dan Abnormalitas seksual 
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mengungkapkan bahwa lesbian atau lesbianisme berasal dari kata Lesbos yaitu 

pulau di tengah Lautan Egeis yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. 

Konon siapa saja yang lahir di pulau itu nama belakangnya akan diikuti kata 

Lesbia, namun tidak semua orang yang memakai nama tersebut adalah lesbian. 

Mereka meneruskan kebiasaan tersebut untuk menghormati leluhur sebelumnya 

dan agar kebiasaan itu tidak hilang oleh waktu karena semakin zaman terus 

berkembang orang-orang pun lebih mengenal istilah lesbian sebagai lesbian. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan lesbian bukanlah hal 

yang baru melainkan sudah lama sekali dikenal, tetapi dengan istilah yang 

berbeda. 

2. Gay (G) 

Sama seperti para lesbi, keberadaan gay juga sudah ada sejak lama bahkan 

sejak zaman Nabi Luth A.S. Tepatnya pada tahun 1869, kata Homoseksual yang 

diciptakan oleh bidang ilmu psikiatri di Eropa, untuk mengacu pada suatu 

fenomena yang berkonotasi klinis mulai berkembang kembali. Hal ini didasari 

karena semakin banyaknya para penyuka sesama jenis terutama sesama laki-

laki dalam melakukan kegiatan seksual. Pada dasarnya, Gay adalah istilah laki-

laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki atau 

disebut juga laki-laki yang mencintai laki-laki secara fisik, seksual, emosional 

ataupun secara spiritual. Hal ini juga diungkapkan oleh Duffy dan Alwater 

(2005) bahwa definisi gay adalah lelaki yang memilikiorientasi seksual 
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terhadap sesama jenis. Oleh karena itu menurut Michael dkk (Kendal, 1998) 

terdapat beberapa kriteria seseorang disebut homoseksual terutama gay3, yaitu: 

1.  Ketertarikan seksual terhadap orang yang memiliki kesamaan gender 

dengannya 

2. Keterlibatan seksual dengan satu orang atau lebih yang memiliki kesamaan 

gender dengan dirinya 

3. Mengidentifikasi diri sebagai gay. 

Secara psikologis, gay adalah seorang laki-laki yang penuh kasih. Mereka 

juga rata-rata memperdulikan penampilan, dan sangat memperhatikan apa-apa 

saja yang terjadi pada pasangannya. Menurut Kartono (247:2009), 

Homoseksualitas adalah relasi seks dengan jenis kelamin yang sama atau rasa 

tertarik dan mencintai jenis seks yang sama. Banyak teori-teori yang 

menjelaskan sebab-sebab homoseksualitas diantaranya adalah : 

a. Faktor herediter berupa tidak seimbangnya hormon-hormon seks 

b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi 

perkembangan kematangan seksual yang normal 

c. Seseorang yang mencari kepuasan relasi homoseks, karena pengalaman 

homoseksual pada remaja 

d. Pengalaman traumatis dengan ibunya sehingga timbul kebencian atau 

antisipasi terhadap ibunya dan semua wanita. 

 

                                                           
3 http://etheses.uin-malang.ac.id/1594/12/11410143_Ringkasan.pdf 28 februari 2017 

http://etheses.uin-malang.ac.id/1594/12/11410143_Ringkasan.pdf
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3. Biseksual (B) 

Pada umumnya, biseksual dapat diartikan sebagai orientasi seksual yang 

mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetis, cinta romantis, dan hasrat 

seksual kepada pria dan wanita. Begitu juga yang diungkapkan Robin dan 

Hammer bahwa biseksual juga didefinisikan sebagai orang yang memiliki 

ketertarikan secara psikologis, emosional dan seksual kepada laki-laki dan 

perempuan4. Dari dua pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa biseksual 

adalah istilah untuk orang dengan orientasi seksual yang memiliki ketertarikan 

estetis, psikologis, emosional dan seksual baik kepada laki-laki maupun 

perempuan. 

Ketika melakukan kegiatan seksualnya, seorang biseksual memiliki kurun 

waktunya sendiri antara sesama jenis dan berlainan jenis. Akan tetapi, biasanya 

biseksual lebih cenderung serius dalam menjalani hubungan dengan lain jenis 

daripada sesama jenis. Alasan utama seseorang melakukan biseksual adalah 

karena adanya rasa takut jika masyarakat luas mengetahui penyimpangan seks 

yang dialami oleh biseksual tersebut. 

4. Transgender (T) 

Transgender adalah seseorang yang memiliki identitas gender berlawanan 

dengan jenis kelaminnya secara biologis. Keadaan dimana mereka merasa 

“terperangkap” di tubuh yang salah. Misalnya saja, seseorang yang terlahir 

dengan anatomi seks pria, tetapi merasa bahwa dirinya adalah wanita dan ingin 

                                                           
4 https://id.scribd.com/doc/90353819/Biseksual-dan-Transgender-Cabaran-Jati-Diri-Malaysia 28 

februari 2017 

https://id.scribd.com/doc/90353819/Biseksual-dan-Transgender-Cabaran-Jati-Diri-Malaysia
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diidentifikasi sebagai wanita. Transgender-lah yang dapat menimbulkan 

perilaku homo atau lesbian, namun transgender tidak dapat disamakan dengan 

homo. Bisa saja seorang pria transgender tertarik pada pria lain karena merasa 

bahwa dia seorang wanita dan wanita mestinya tertarik pada pria. Transgender 

adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan 

peran gender pada umumnya. Transgender adalah orang yang dalam berbagai 

level “melanggar” norma kultural mengenai bagaimana seharusnya pria dan 

wanita itu. Misalnya, seorang wanita secara kultural dituntut untuk lemah 

lembut. Kalau pria yang berkarakter demikian, itu namanya transgender. 

Transgender ada pula yang mengenakan pakaian lawan jenisnya, baik sesekali 

maupun rutin. Perilaku transgenderlah, yang mungkin membuat beberapa orang 

mengganti jenis kelaminnya, seperti pria berganti jenis kelamin menjadi wanita, 

begitu pula sebaliknya. 

Keadaan yang menyimpang ini ternyata tak membuat para transgender 

untuk mengurungkan niatnya, bahkan banyak yang sudah berani menunjukkan 

jati dirinya yang baru di depan public. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan kaum 

LGBT memang ada hingga saat ini, bahkan telah lebih berani untuk 

menunjukkan jati diri di tengah masyarakat. Akan tetapi, sebagai kaum yang 

dianggap menyimpang oleh masyarakat, tidak jarang mereka membuat pola 

komunikasi tersendiri agar lebih aman. Seperti adanya simbol-simbol atau 

tanda-tanda khusus yang digunakan dalam menyampaikan pesan atau 
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menunjukkan keberadaan mereka. Hal inilah yang kini sedang marak digunakan 

oleh berbagai pihak, termasuk di industri musik. 

2.11 Simbol – simbol sebagai bentuk keberpihakan terhadap LGBT 

Tanpa disadari, penikmat video klip telah digiring oleh pembuatnya pada 

suatu kondisi seperti yang ada di dalamnya. Dimana, penonton disuguhi adegan 

bahkan grafis yang menakjubkan sehingga tanpa disadari telah dipersuasi oleh 

video klip tersebut. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, apa yang menjadi 

tabu bisa dianggap bagus dan layak untuk di tonton. Oleh karena itu, 

kesempatan ini tak lantas dibiarkan begitu saja oleh pekerja di industri musik 

untuk meraup banyak keuntungan meski harus melewati batas norma yang ada.   

Jika berbicara tentang keuntungan, berarti berbicara tentang usaha yang 

dilakukan untuk mendapatkannya. Usaha-usaha yang dilakukan pun tak jarang 

menuai banyak kritikan atau bahkan hujatan dari masyarakat meskipun tak 

sedikit juga yang memberi pujian. Seperti yang dilakukan oleh pekerja di 

industri musik ketika membuat sebuah video klip dengan menggunakan simbol-

simbol tertentu. Simbol itu sendiri menurut Ivancevich, dkk (2006: 65) adalah 

kata, gerakan, gambar, atau objek yang memiliki pengertian khusus yang hanya 

diakui oleh mereka yang memiliki budaya yang sama. Dengan kata lain, simbol 

itu hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berada dalam situasi atau 

kelompok yang sama. Keberadaan simbol itu sendiri bisa dikarenakan berbagai 

macam alasan, seperti hanya untuk mempercantik tayangan video klip atau 

bahkan ingin mempersuasi penonton tentang suatu ajaran atau ideologi tertentu. 
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Melihat semakin maraknya penggunaan simbol dalam video klip, ternyata 

untuk sebagian orang kehadirannya justru mampu menarik perhatian penonton 

sehingga mengikuti apa yang disajikan di dalamnya. Secara tidak langsung, hal 

ini bisa disebut usaha untuk menanamkan suatu pola pikir baru pada 

masyarakat. Bukan sesuatu yang aneh memang, tetapi akan berbahaya bila 

ideologi yang ditanamkan mengarah ke hal-hal yang melanggar aturan atau 

negatif. Tidak hanya itu saja, keberaaan simbol-simbol juga bisa saja 

dikarenakan adanya keberpihakan akan suatu ajaran tertentu. Seperti yang 

semakin marak akhir-akhir ini yaitu LGBT, dimana banyak video klip yang 

menggunakan beberapa simbol-simbolnya untuk menyuarakan aspirasi para 

kaum LGBT itu sendiri.  

Sebenarnya bukan sesuatu yang baru lagi, jika ada yang menggunakan 

simbol-simbol kaum marjinal ini untuk kepentingan tertentu. Akan tetapi, 

disadari atau tidak justu melalui simbol-simbol yang unik dan bagus inilah 

masyarakat lebih mudah dipengaruhi tanpa tahu artinya. Hal inilah yang juga 

dilakukan dalam video klip “Youth”. Dalam video klip tersebut, simbol LGBT 

tidak diperlihatkan secara jelas, melainkan melalui ornamen-ornamen atau efek 

yang menakjubkan. Berikut beberapa simbol LGBT yang digunakan dalam 

video klip tersebut : 

1. Bendera Pelangi  



77 
 

Pertama kali diluncurkan pada tahun 1978 oleh artis Gilbert Baker asal 

San Fransisco, bendera ini berjumlah delapan warna.5 Setiap warna 

memiliki maknanya masing-masing, sebagai berikut: 

1. Pink = seksualitas 

2. Merah = kehidupan 

3. Oranye = penyembuhan 

4. Kuning = sinar mentari 

5. Hijau = alam 

6. Turqoise = sulap/seni 

7. Biru = harmoni 

8. Ungu = semangat 

Perbedaan warna dalam satu bendera diartikan sebagai perbedaan yang 

dapat menyatu. Maksudnya adalah LGBT berada pada posisi sebagai kaum 

yang berbeda dari masyarakat pada umumnya tetapi sebenanrnya mereka 

adalah manusia biasa yang bisa menyatu dengan orang lain. Bendera Pelangi 

ini mayoritas dipakai dalam acara bertema gay seperti parade. Akan tetapi 

bendera ini tidak jarang juga dipakai oleh kaum heteroseks (baik dalam 

bentuk bendera maupun stiker) untuk menunjukkan dukungan atau 

keberpihakkannya pada kaum LGBT. Bendera ini juga diproduksi dalam 

bentuk-bentuk lain seperti kaos, gantungan kunci, dan lain-lain. 

                                                           
5  Dalam web ini dijelaskan bahwa jumlah warna dalam bendera pelangi mengalami perubahan 

beberapa kali. Perubahan ini tergantung dari ketersediaan kain. Hingga saat ini hanya enam warna 
yang akhirnya digunakan yaitu merah, ungu, orange, hijau, kuning dan biru. Bendera ini muncul 
karena terinspirasi dari bendera perdamaian antar ras yaitu yang terdiri dari warna merah, coklat, 
putih, hitam dan kuning. http://id.gayclopedia.wikia.com/wiki/Bendera_Pelangi 23.00, 3 februari 
2017 

http://id.gayclopedia.wikia.com/wiki/Bendera_Pelangi%2023.00
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Gambar 2.2 Bendera Pelangi LGBT 

  

 

 

 

2.Pink Triangle dan Black Triangle 

Pink Triangle sudah sejak lama digunakan sebagai simbol homoseksual. 

Terbukti pada masa Nazi, pink triangle digunakan sebagai simbol atau tanda 

bagi laki-laki yang homoseksual untuk dibedakan dari laki-laki yang 

heteroseksual. Sedangkan pada tahun 1970-an pink triangle ini menjadi atribut 

atau tanda yang dikenakan (dalam bentuk pin atau peniti, bordiran, dan lain-

lain) oleh kaum gay dan lesbian untuk mengenali satu dengan yang lainnya. 

Gambar 2.3 Simbol Pink Triangle 

 

 

 

 

Sama seperti pink triangle, black triangle pun berfungsi sebagai lambang 

homoseksual terutama bagi lesbian. Banyak yang menggunakan simbol ini 

sebagai tato untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap homoseksual atau 

bahkan untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah gay atau lesbi. Berikut 

simbol black triangle: 
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Gambar 2.4 Simbol Black Triangle 

 

 

 

Terlepas dari kedua simbol di atas, sebenarnya masih banyak simbol-

simbol yang digunakan oleh kaum LGBT. Termasuk violet sebagai simbol 

kaum lesbi, kupu-kupu sebagai simbol kebebasan bagi kaum LGBT dan labrys, 

simbol berbentuk kapak yang menggambarkan kekuatan bagi para lesbian, 

feminis dan kemandirian serta masih banyak yang lainnya. Keberadaan simbol-

simbol ini memang sengaja diciptakan oleh para kaum LGBT atau yang 

berpihak akan kehadiran mereka untuk menunjukkan jati diri mereka dan 

mereka layak bersosialisasi seperti orang pada umumnya. 

2.12 Penggunaan Semiotika Dalam Memahami Makna 

The shortest definition of semiotic is study of signs, Semiotics is 

concerned with meaning-making and representation in many forms, 

perhaps most obviously in the form of ‘text’ and ‘media’, (Chandler, 

2002:1). Dapat dipahami bahwa semiotika merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang tanda (sign) berfungsinya suatu tanda dan produksi 

makna. Tanda merupakan sesuatu yang menurut seseorang memiliki arti. 

Tanda dimaknai berbeda-beda pada masing-masing individu. 

Menurut Zoes dalam (Tinarbuko, 2009:12) segala sesuatu yang 

dapat diamati atau teramati dapat disebut tanda. Oleh karenanya tanda tidak 

hanya berbatas kepada benda. 
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Semiotika sendiri dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang 

menyelidiki semua bentuk komunikasi yang ada dan terjadi dengan sarana 

tanda-tanda (signs) dan berdasarkan pada sistem tanda, sign system (code), 

(Sobur, 2009:16). 

Semiotika Memiliki tiga bidang studi utama: 

1. Tanda itu sendiri, Terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang 

berbeda, cara-cara dari tanda yang berbeda dalam menyampaikan 

makna, dan cara tanda-tanda terkait dengan manusia yang 

menggunakannya. Tanda merupakan konstruksi yang dihasilkan oleh 

manusia, dan hanya bisa dipahami oleh pemahaman atau pengertian 

manusia yang menggunakannya. 

2. Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup 

cara dari berbagai kode yang dikembangan untuk memenuhi kebutuhan 

suatu masyarakat, suatu budaya, dan guna mengeksploitasi saluran 

komunikasi yang tersedia untuk mentransmisikannya atau 

menyalurkannya. 

3. Budaya Tempat kode dan tanda bekerja. Hal ini bergantung pada 

penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan 

bentuknya sendiri pada suatu budaya, (Fiske, 2012:67). 

2.13 Tanda dan Makna pada Semiotika 

2.13.1 Tanda 

Pada umumnya semua model makna memiliki bentuk yang mirip. 

Masing-masing memperhatikan tiga unsur yang wajib ada didalam studi 
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tentang makna. Masing-masing unsur tersebuat adalah (1) Tanda, (2) Acuan 

tanda, (3) Pengguna tanda. 

Tanda sendiri merupakan sesuatu yang sifatnya fisik dan dapat 

dipersepsi atau dirasakan oleh indera pada manusia, tanda mengacu kepada 

sesuatu diluar tanda itu dan bergantung kepada pengenalan oleh 

penggunanya hingga bisa disebut sebagai sebuah tanda, (Fiske, 2012:68). 

Pemaknaan tanda dalam ilmu semiotik tidak lepas dari filosof dan 

ahli logika Charles Sanders Peirce, juga ahli linguistik Ferdinand de 

Saussure. Peirce melihat tanda, acuan dan pemakaiannya sebagai tiga titik 

dalam segitiga. Setiap titik terikat erat pada dua titik yang lain, juga dapat 

dipahami oleh dan artian pihak lain.  

Berbeda dengan Peirce, Saussure mempunyai pandangan yang 

berbeda. Saussure menjelaskan bahwa setiap tanda terdiri atas bentuk fisik 

juga konsep mental yang terkait, konsep ini merupakan pemahaman atas 

sebuah realitas eksternal. Tanda terikat pada sebuah realitas hanya melewati 

konsep orang-orang atau individu yang memakainya (Fiske, 2012:68). 

2.13.2 Makna 

Dalam semiotika, komunikasi dipandang sebagai pembangkit 

sebuah makna dalam pesan yang disampaikan oleh komunikator ataupun 

penerima. Makna bukan merupakan konsep yang mutlak dan statis yang 

bisa ditemukan dalam kemasan sebuah pesan. 

Menurut (Fiske, 2012:78) makna akan berubah seiring dengan 

perjalanan waktu. Pemaknaan merupakan sebuah proses aktif, dimana para 
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ahli semiotika memakai kata kerja seperti menciptakan, membangkitkan, 

atau menegosiasikan agar mengacu kepada proses ini.  

Negosiasi dirasa sebagai kata yang tepat, karena negosiasi pada 

artinya adalah suatu keadaan memberi dan menerima diantara manusia dan 

pesan itu sendiri. Makna merupakan hasil dari sebuah interaksi yang terjadi 

melalui tanda, interpretan dan objek. 

2.13.3 Model Semiotik Roland Barthes 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha 

mencari jalan di dunia ini, ditengah-tengah manusia dan bersama-sama 

manusia. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya 

hendak mempelajari bagaimnana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-

hal (things). Memaknai (to signify) dalam hal ini tidak dapat 

dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to communicate). 

Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, 

dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga 

mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. (Barthes, 1988:179; 

Kurniawan, 2001:53). (Sobur, 2003:15).  

Barthes tidak hanya berbatas kepada semiotika saja, tetapi juga telah 

menerapkan berbagai macam pendekatan untuk mengkaji beragam 

fenomena. Dijelaskan St. Sunardi dengan mengutip ucapan Barthes : 

Semiotika tidak akan menggantikan penelitian apapun disini, tetapi 

sebaliknya, semiotika akan menjadi semacam kursi roda, kartu As, dalam 



83 
 

pengetahuan kontemporer sebagaimana tanda merupakan kartu As dalam 

wacana (Barthes dalam St. Sunardi, 2005:34). 

Roland Barthes sendiri dikenal sebagai salah seorang pemikir 

strukturalis yang getol mempraktikkan model linguistik dan semiologi 

Saussurean. Pemikirannya merupakan serpihan gagasan yang begitu 

multidimensi dan mengundang berbagai interpretasi (Susanto, 2005:34)). 

Perhatian Barthes terletak pada gagasannya tentang signifikasi dua 

tahap (two order of signification) beserta elemen mitosnya dijelaskan seperti 

yang terlihat pada gambar berikut: 

Gambar 2.5 
Signifikasi Dua Tahap Barthes 

 

 

 

3.  

 

Sumber: John Fiske, Introduction to Communication Studies, 1990 
dalam Sobur (2001: 127) 

Melalui gambar diatas Barthes, seperti yang dikutip Fiske, menjelaskan : 

Signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan 

signified di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Barthes 

menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. 

Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan 

Denotatio
n 

Signifier 

Signified 

Conotation  

 

Myth 

First Order Second  Order 

Reality  Signs   Culture   



84 
 

signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi 

ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-

nilai kebudayaannya.  

Konotasi mempunyai makna yang subjektif atau paling tidak 

intersubjektif. Pemilihan kata-kata kadang merupakan pilihan terhadap 

konotasi, misalnya kata “penyuapan” dengan “memberi uang pelicin”. 

Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap 

sebuah objek; sedangkan konotasi adalah bagaimana menggambarkannya 

(Fiske dalam Sobur, 2001:128). 

Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda 

bekerja melalui mitos (myth). Mitos adalah bagaimana kebudayaan 

menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala 

alam. Mitos merupakan produk kelas sosial mengenai hidup dan mati, 

manusia dan dewa, dan sebagainya. Sedangkan mitos masa kini misalnya 

mengenai feminitas, maskulinitas, ilmu pengetahuan, dan kesuksesan 

(Fiske, 1990:88 dalam Sobur, 2001:128). 

Dalam semiologi Roland Barthes, denotasi merupakan sistem 

signifikasi tahap pertama, sementara konotasi merupakan sistem signifikasi 

tahap kedua. Dalam hal ini, denotasi lebih diasosiasikan dengan 

ketertutupan makna, dan dengan demikian, merupakan sensor atau represi 

politis. Sedangkan konotasi identik dengan operasi ideologi, yang 

disebutnya sebagai mitologi (mitos), seperti yang telah diuraikan di atas, 

yang berfungsi untuk memgungkapkan dan memberikan pembenaran bagi 
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nilai–nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Barthes juga 

mengungkapkan bahwa baik di dalam mitos maupun idiologi, hubungan 

antara penanda konotatif dengan petanda konotatif terjadi secara termotivasi 

(Budiman dalam Sobur, 2001:70-71). 

Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya 

adalah peran pembaca (the reader). Konotasi, walaupun merupakan sifat 

asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes 

mengulas sistem pemaknaan tataran ke-dua, yang dibangun diatas sistem 

lain yang telah ada sebelumnya. Sistem ke-dua ini disebut dengan konotatif, 

yang dibedakan dengan denotatif atau sistem pemaknaan tataran pertama. 

Barthes menciptakan peta tentang bagaimana tanda bekerja: 

Gambar 2.6 

Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifier (Penanda) 2. Signified (Petanda)   

3. Denotatif Sign (tanda denotatif)   

4. Conotative Signifier 5. Conotative Signified 

    (Penanda Konotatif)     (Petanda konotatif) 

6. Conotative Sign (Tanda Konotatif) 

Sumber: Paul Cobey & Litza Jansz. 1999. Introducing Semiotic. dalam 

(Sobur, 2009: 69) 

Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif 

adalah juga penanda konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut merupakan 
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unsur material : hanya jika anda mengenal tanda “singa”, barulah konotasi 

seperti harga diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin. (Cobley dan 

Jansz, 1999:51 dalam Sobur, 2003:69).  

“Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki 

makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang 

melandasi keberadaannya. Sesungguhnya, inilah sumbangan Barthes yang 

sangat berarti bagi penyempurnaan semiologi Saussure, yang berhenti pada 

penandaan dalam tataran denotatif” (Sobur, 2003:69).  

Daniel Chandler dalam Semiotics for Beginners mengungkapkan bahwa 

denotasi merupakan tanda-tahap pertama, yang terdiri dari penanda dan 

petanda. Sedangkan konotasi merupakan tanda tahap kedua, yang termasuk di 

dalamnya adalah denotasi, sebagai penanda konotatif dan petanda konotatif 

(Chandler, 2006).  

Barthes tidak sebatas itu memahami proses penandaan, tetapi dia juga 

melihat aspek lain dari penandaan, yaitu mitos (myth) yang menandai suatu 

masyarakat. Mitos (atau mitologi) sebenarnya merupakan istilah lain yang 

dipergunakan oleh Barthes untuk idiologi. Mitologi ini merupakan level 

tertinggi dalam penelitian sebuah teks, dan merupakan rangkaian mitos yang 

hidup dalam sebuah kebudayaan. Mitos merupakan hal yang penting karena 

tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan (charter) bagi kelompok yang 

menyatakan, tetapi merupakan kunci pembuka bagaimana pikiran manusia 

dalam sebuah kebudayaan bekerja (Berger, 1982:32 dalam Basarah, 2006: 36). 
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 Mitos ini tidak dipahami sebagaimana pengertian klasiknya, tetapi lebih 

diletakkan pada proses penandaan ini sendiri, artinya, mitos berada dalam 

diskursus semiologinya tersebut. Menurut Barthes mitos berada pada tingkat 

kedua penandaan, jadi setelah terbentuk sistem tanda-penanda- petanda, maka 

tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda 

kedua dan membentuk tanda baru. Konstruksi penandaan pertama adalah 

bahasa, sedang konstruksi penandaan kedua merupakan mitos, dan konstruksi 

penandaan tingkat kedua ini dipahami oleh Barthes sebagai meta bahasa 

(metalanguage). Perspektif Barthes tentang mitos ini menjadi salah satu ciri 

khas semiologinya yang membuka ranah baru semiologi, yakni penggalian 

lebih jauh penandaan untuk mencapai mitos yang bekerja dalam realitas 

keseharian masyarakat. (Kurniawan, 2001:22-23). 

2.14 Definisi Konseptual 

2.14.1 Representasi 

Representasi merupakan hubungan antara konsep-konsep dan bahasa yang 

merujuk pada dunia yang sesungguhnya dari suatu obyek, realitas atau pada dunia 

imajiner tentang obyek fiktif, manusia atau peristiwa (Sunarto, 2011:232).  

Marcel Danesi mendefinisikan representasi sebagai, proses perekaman 

gagasan, pengetahuan, atau pesan secara fisik. Secara lebih tepat dapat 

didefinisikan sebagai penggunaan ‘tanda-tanda’ (gambar, suara, dan sebagainya) 

untuk menampilkan ulang sesuatu yang diserap, diindra, dibayangkan, atau 

dirasakan dalam bentuk fisik.  
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Didalam semiotika dinyatakan bahwa bentuk fisik sebuah representasi, 

yaitu X, pada umumnya disebut sebagai penanda. Makna yang dibangkitkannya 

(baik itu jelas maupun tidak), yaitu Y, pada umumnya dinamakan petanda; dan 

makna secara potensial bisa diambil dari representasi ini (X = Y) dalam sebuah 

lingkungan budaya tertentu, disebut sebagai signifikasi (sistem penandaan). Hal ini 

bisa dicirikan sebagai proses membangun suatu bentuk X dalam rangka 

mengarahkan perhatian sesuatu, Y, yang ada baik dalam bentuk material maupun 

konseptual, dengan cara tertentu, yaitu X = Y. Meskipun demikian, upaya 

menggambarkan arti X = Y bukan suatu hal yang mudah.  

Maksud dari pembuat bentuk, konteks historis dan sosial yang terkait 

dengan terbuatnya bentuk ini, tujuan pembuatannya, dan seterusnya merupakan 

faktor-faktor kompleks yang memasuki gambaran tersebut. Agar tugas ini bisa 

dilakukan secara sistematis, terbentuklah disini suatu terminologi yang khas ( 

Danesi, 2010: 3-4).  

Representasi bergantung pada tanda dan citra yang sudah ada dan dipahami 

secara cultural, dalam pembelajaran bahasa dan penandaan yang bermacam-macam 

atau sistem tekstual secara timbal balik. Hal ini melalui fungsi tanda “mewakili” 

yang kita ketahui dan mempelajari realitas. Representasi merupakan bentuk konkret 

(penanda) yang berasal dari konsep abstrak (Hartley, 2010:265) 

Jadi representasi adalah penggambaran terhadap suatu realitas yang 

kemudian dikomunikasikan atau diwakilkan dalam berbagai macam tanda baik 

dalam bentuk suara dan gambar. Salah satu hasil dari representasi adalah video klip 

karena video klip dibangun dari berbagai macam makna dan tanda. Selain itu 
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beberapa video klip merngangkat tema realita yang terjadi di sekitar kita untuk 

dijadikan cerita dari video klip tersebut. 

2.14.2 Video Klip  

Video klip sebuah lagu merupakan gabungan antara gambar atau visual 

dengan musik atau audio. Secara garis besar pengertian audio adalah bersifat 

dapat didengar atau yang berjkaitan dengan suara. Sedangkan visual, bersifat 

dapat dilihat. Sehingga audio visual adalah gabungan antara gambar atau sesuatu 

yang nampak fisik dengan suara yang akan lebih menjelaskan suatu makna. 

Mungkin saja ada gambar dan suara sebagai asal suatu cerita. Dengan kata lain, 

saat membuat gambar dan suara, sekaligus terbentuk cerita. Dengan begitu, 

bersamaan dengan saat kamerasebagai alat ekspresi bagi sineas menciptakan 

gambar, pesan dibentuk. Selain itu, suara (musik) juga bisa dijadikan dasar dalam 

membentuk ganbar. Dari sintesis antara musik dan gambar ini, lahir imaji dan 

lebih lanjut terrekonstruksi suatu gagasan atau cerita. 

2.14.3 Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) 

LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Istilah 

ini sebenarnya sudah digunakan sejak tahun 1990-an. Akronim ini dibuat dengan 

tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas 

seksualitas dan gender. Penggunaan kosakata LGBT ini digunakan karena pada 

tahun 1960-an sebelum “revolusi seksual” tidak ada kata yang sesuai untuk 

menyebut kaum yang bukan heteroseksual. Istilah yang pas pada saat itu hanyalah 

“gender ketiga”. Setelah istilah tersebut digunakan dan dianggap memiliki makna 

yang kurang baik bagi kaumnya, maka sempat digunakan kata “homoseksual” dan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Budaya_yang_berdasarkan_identitas_seksualitas_dan_gender&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Budaya_yang_berdasarkan_identitas_seksualitas_dan_gender&action=edit&redlink=1


90 
 

lagi-lagi harus tergantikan dengan kata “homofili” karena mengandung makna yang 

negatif. Kemudian, frase "gay dan lesbian" menjadi lebih umum setelah identitas 

kaum lesbian semakin terbentuk. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lesbian

