
 
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan kemajuan di suatu negara. Kecanggihan teknologi saat ini mempengaruhi 

sarana penyampaian informasi. Perlu ditekankan bahwa dalam hal ini yang 

dimaksud media adalah media atau alat yang menunjuk pada hasil produk 

teknologi modern sebagai saluran dalam komunikasi massa, bukan media 

tradisional seperti wayang, kethoprak, ludruk, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, 

media massa modern terbagi menjadi dua yaitu media massa yang tercetak dalam 

sebuah kertas (media cetak) dan media yang terdiri dari perangkat mesin–mesin 

(media elektronik), adapun contoh media massa cetak adalah majalah, surat kabar, 

dan lain sebagainya. Sedangkan contoh media elektronik adalah radio dan televisi 

(Nuruddin, 2009:3). Melalui berbagai jenis media tersebut, masyarakat dapat 

menerima sarana informasi yang sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya batasan 

ruang dan waktu.  

Dengan berkembangnya zaman dari waktu ke waktu media massa bukan 

hanya untuk menyampaikan informasi semata melainkan untuk media promosi. 

Media promosi merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk promosi. Ada 

berbagai macam media promosi  yang  berkembang  saat  ini,  dari  media 

konvensional  sampai  media  tidak  konvensional. Contoh media  promosi adalah 

brosur,  leaflet, flyer, poster, billboard,  iklan di Koran,  televisi,  gelas,  jam  

dinding,  kartu  nama, sticker, dan lain sebagainya  (Ardhi, 2013: 4).  
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Selain media promosi diatas, ada media promosi lainya dalam bentuk 

elektronik, yaitu video. Video menjadi media promosi di era digital seperti 

sekarang. Dengan berkembangnya teknologi tidak sedikit seseorang menjadikan 

video untuk promosi. Video merupakan teknologi untuk menangkap, merekam, 

memperoses, mentranmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Video juga 

bisa dikatakan sebagai gabungan gambar yang di baca berurutan dalam waktu 

yang sama dengan kecepatan tertentu. Menurut Cheppy Riyana (2007) media 

video adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan 

baik yang berisi konten, infomasi, peringatan, serta promosi.  

Video dapat digunakan dalam dunia musik, salah satunya digunakan  dalam 

pembuatan video klip. Perkembangan video klip berkaitan erat dengan 

perkembangan industri musik. Para pembuat video klip menjadikan media video 

sebagai media promosi untuk mempromosikan lagu atau album bagi pemusik, 

penyanyi, maupun grup musik.  Video klip sangat penting bagi para musisi untuk 

memperkenalkan dirinya kepada khalayak. Lewat video, masyarakat mendapatkan 

infromasi tentang siapa dan bagaimana rupa fisik penulis lagu yang mereka 

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

ditulis lewat visual.  

Dalam pembuatan video klip saat ini, topik mengenai perbedaan gender dan 

jenis kelamin tidak penah usang untuk diperbincangkan. Pembahasan mengenai 

isu gender yang meliputi feminitas, maskulinitas, ataupun hubungan kekuasaan 

antara pria dan wanita sering ditampilkan serta dihadirkan dalam pembuatan video 

klip. Perkembangan video klip saat ini pun berkembang pesat. Tidak sedikit 

pembuat video klip menampilkan sosok laki-laki yang maskulinitas di dalam 
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video klipnya. Masyarakat cenderung menilai laki-laki yang maskulin dilihat dari 

aspek fisik semata, meliputi tinggi badan, kulit putih, bersih, berotot (six pact), 

brewok, dll. Tubuh laki-laki memiliki peranan yang penting sekaligus juga 

sebagai penentu utama laki-laki dalam upaya menjadi maskulin. Sehingga tubuh 

laki-laki pun menjadi bagian dari praktik sosial, yakni partisipasi aktivitas di 

dalam mempromosikan sesuatu (McGrath, 2008). Konstruksi maskulinitas itulah 

yang dibangun oleh media termasuk pembuat video klip untuk dijadikan 

penokohan didalam cerita video klipnya, agar terlihat elegan dan untuk 

mengangkat komoditi yang dihasilkan oleh pembuat video klip tersebut. 

Semiotik pada dasarnya mempelajari tentang bagaimana seorang manusia 

(humanity) memaknai suatu hal (things). Memaknai (to sinify) dalam hal ini tidak 

bisa dicampur dengan  mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai yang 

berarti objek tidak sekedar membawa pesan atau informasi, namun didalam hal 

objek tersebut akan dikomunikasikan, tapi juga  mampu mengkonstitusi tentang 

sistem yang terstruktur dari sebuah tanda (Barthes, 1988:197; Kurniawan, 

20001:53). 

Salah satu lagunya grup band Angsa & Serigala yang berjudul “Detik dan 

Waktu” menceritakan tiga tokoh laki-laki dengan ciri-ciri sederhana, kerdil, kotor, 

kulit coklat, dan tidak mempunyai pekerjaan yang layak adalah wujud dari 

visualisasi tiga tokoh laki-laki tersebut yang jauh dari kata maskulinitas. 

Maskulinitas secara semiotik bisa dikatakan mengandung atau memiliki unsur 

tanda dan makna, merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk memberikan 

gambaran realitas, sehingga kita mampu memahami tentang realitas itu. 

Maskulinitas bisa dilihat sebagai sebuah persoalan tentang kehidupan sosial, 
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seperti ideologi, simbol, lingkungan, budaya, gender, serta persoalan yang 

lainnya. Simbol dan makna selalu disesuaikan oleh siapa simbol itu dikontruksi 

dan untuk apa simbol itu dibuat. 

Berbicara mengenai maskulinitas, ketiga tokoh laki-laki dalam vidio klip ini 

memiliki daya tarik dalam peranannya erat kaitannya dengan simbol yang melekat 

pada diri mereka yang itu ternyata mampu merubah pola pikir, membuat banyak 

penafsiran dan membuat berbagai  pandang baru terhadap maskulinitas. Paham 

tentang maskulinitas yang selama ini disuguhkan oleh media sangat berbanding 

terbalik dengan realita yang ada didalam vidio klip “Detik & Waktu”, dimana 

maskulinitas seringkali dinilai dari aspek fisik semata. Pada hakekatnya 

maskulinitas dilihat dari sifat historisnya. Oleh karena itu, dalam video klip ini 

menunjukkan ciri maskulin yang berbeda dari persepsi masyarakat pada 

umumnya. Hal inilah yang melatar belakangi penulis mengangkat judul penelitian 

“REPRESENTASI MASKULINITAS DALAM VIDEO CLIP (Analisis 

Semiotika Barthes Dalam Video Clip Lagu Berjudul Detik dan Waktu oleh 

Grup Band Angsa & Serigala)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti dapat menyimpulkan  

bahwa rumusan masalah penelitian sebagai berikut :  

“Bagaimana representasi maskulinitas tahun 80-an yang melekat pada tiga tokoh 

laki-laki dalam video klip “Detik & Waktu”. 
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 1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah menganalisis maskulinitas tahun 80-an yang melekat 

pada tiga tokoh laki-laki dalam video klip “Detik & Waktu”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi sumbangan referensi, 

kontribusi dalam bidang terkait, khususnya dalam fokus komunikasi massa 

elektronik yaitu video klip, serta menjadikan perbandingan bagi penelitian yang 

mengulas tentang representasi, kajian semiotik serta kajian video klip. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini mampu memberikan implikasi bagi beberapa penggiat video 

klip, dapat menjadi wacana dalam memproduksi video klip, dan menjadikan 

acuan dalam kajian kritik video klip serta kajian semiotik. 
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