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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Representasi 

 Reprensentasi didefinisikan sebagai penggunaan tanda (gambar, bunyi dan 

lain-lain), tanda disini dapat berbentuk verbal dan non verbal untuk 

menghubungkan, menggambarkan, memotret, atau memproduksi sesuatu yang 

dilihat, diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik tertentu (Marcel 

Danesi, 2012). Konsep representasi digunakan untuk menggambarkan ekspresi 

hubungan antara media dengan realita. Konsep “representasi” dalam studi media 

massa, termasuk video, bisa dilihat dari beberapa aspek sifat kajiannya. Studi 

media yang melihat bagaimana wacana berkembang di masyarakat, biasanya 

dapat ditemukan dalam studi wacana kritis pemberitaan yang menunjukkan 

bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan, atau pendapat tertentu ditampilkan 

dalam pemberitaan” (Eriyanto, 2001:59). Selain itu, representasi digunakan dalam 

proses sosial pemaknaan melalu penandaan yang tersedia pada dialog, tulisan, 

video, film, fotografi, dan sebagainya untuk memahami dan memaknai kode dan 

tanda dalam video, peneliti menggunakan metode semiotika Barthes. Ada tiga 

tahap yang didapat penelitian gunakan itu yaitu level denotasi, konotasi, dan mitos 

(Barthes, 2010:59). Representasi merupakan proses dimana para anggota sebuah 

budaya menggunakan bahasa untuk memproduksi makna. Dengan begitu 

representasi adalah proses menghubungkan suatu objek yang diteliti dengan 

realita yang ada di masyarakat. Pemikiran Marcel Danesi mengenai konsep 

representasi dicontohkan dengan sebuah konstruksi X yang dapat mewakilinya 
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atau memberikan suatu bentuk kepada suatu materil atau konsep tentang Y, 

sebagai contoh misalnya konsep maskulinitas, seorang laki-laki diwakili atau 

ditandai melalui gambar seorang laki-laki yang memperlihatkan bagian tubuhnya 

dengan otot yang kekar atau six pact.  

Dalam video klip Angsa & Serigala bejudul “detik dan Waktu” misalnya, 

adegan-adegan yang dilakukan tersebut membentuk representasi seorang laki laki. 

Laki-laki yang ditampilkan berani kotor, sederhana, bebas, serta berperilaku 

sebagai laki-laki penakluk rintangan-rintangan berbahaya, yang membuat peneliti 

merepresentasikan laki-laki tersebut sebagai seseorang yang maskulin. 

Penampilan dan prilaku laki-laki tersebut menunjukan bahwa seseorang tidak 

perlu sempurna untuk menjadi maskulin. Representasi disini untuk 

menggambarkan laki-laki maskulin dengan menggunakan tanda-tanda yang ada. 

Representasi bergantung pada tanda atau citra yang sudah ada dan dipahami 

secara kultural, dalam pembelajaran bahasa dan penandaan yang bermacam-

macam atau sistem tekstual secara timbal balik (Hartley, 2010:265). 

2.2 Semiotika  

Semiotika berasal dari kata Yunani, semeion yang berarti tanda (Sudjiman 

dan Van Zoest, 1996). Kemudian diturungkan kedalam bahasa inggris semiotics. 

Dalam bahasa Indonesia, semiotic atau semiologi diartikan sebagai ilmu tentang 

tanda, dalam berprilaku dan berkomunikasi tanda merupakan unsur yang penting 

karena bisa memunculkan berbagai makna sehingga pesan dapat dipahami. 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda.  

Secara Terminologis, semiotik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

sederet peristiwa yang terjadi diseluruh dunia sebagai tanda. Adapun nama lain 
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dari semiotika adalah semiologi. Jadi sesungguhnya kedua istilah ini mengandung 

pengertian yang persis sama, walaupun penggunaan salah satu dari kedua istilah 

tersebut biasanya menunjukan pemikiran pemakainya, mereka yang bergabung 

dengan Peirce menggunakan kata semiotika, dan mereka yang bergabung dengan 

Saussure menggunakan kata semioligi. 

Morris (dalam Trabaut, 1996:2) mengatakan semiotika adalah ilmu 

mengenai tanda, baik bersifat manusiawi, berhubungan dengan suatu bahasa 

tertentu apa tidak, mengandung unsur kebenaran atau tidak, bersifat sesuai atau 

tidak sesuai, bersifat wajar atau mengandung unsur yang dibuat-buat. Tradisi 

semiotika ini lebih fokus pada tanda dan symbol-simbol. Yang pertama 

menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu diantaranya 

mengasumsikan adanya enam faktor dalam komunikasi yaitu pengirim, penerima 

kode (sistem tanda), pesan, saluran komunikasi dan acuan (hal yang dibicarakan). 

Yang kedua memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahaman dibandingkan 

dengan proses komunikasinya. Pada jenis yang kedua, tidak dipersoalkan adanya 

tujuan berkomunikasi. Sebaliknya yang diutamakan adalah segi pemahaman suatu 

tanda sehingga proses penerima tanda lebih diperhatikan dari pada proses 

komunikasinya, Hegel (Trabaut, 1996: 9)  

Semiotik menjadi salah satu kajian yang bahkan menjadi tradisi dalam 

teori komunikasi. Tradisi semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang 

bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan 

dan kondisi diluar tanda-tanda itu sendiri (Littlejohn, 2009:53). Semiotik 

bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda 

atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana komunikator 
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mengkonstruksi pesan. Konsep pemaknaan ini tidak terlepas dari perspektif atau 

nilai-nilai ideologis tertentu serta konsep kultural yang menjadi ranah pemikiran 

masyarakat dimana simbol tersebut diciptakan. Kode kultural yang menjadi salah 

satu faktor konstruksi makna dalam sebuah simbol dan menjadi aspek yang 

penting untuk mengetahui konstruksi pesan dalam tanda tersebut. Konstruksi 

makna yang terbentuk inilah yang kemudian menjadi dasar ideologi dalam sebuah 

tanda. Sebagai salah satu kajian pemikiran dalam cultural studies, semiotik 

tentunya melihat bagaimana budaya menjadi landasan pemikiran dari 

terbentuknya makna dalam suatu tanda. Semiotik mempelajari sistem-sistem, 

aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut 

mempunyai arti (Kriyantono, 2007:261) 

2.2.1 Jenis-Jenis Semiotika 

 Di dalam kajian semiotika sekurang-kurangnya terdapat sembilan macam 

semiotik, yaitu : 

1.Semiotik Analitik, yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda. Peirce 

menyatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, 

obyek, dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna 

adalah beban yang terdapat dalam lambang dan mengacu kepada objek tertentu. 

2.Semiotik Deskriptif, yakni semiotik memperlihatkan tanda yang kita alami 

sekarang.  

3.Semiotik Faunal (zoosemiotic), yakni semiotik yang khusus memperhatikan 

sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda 

untuk berkomunikasi dengan sesama dan juga dengan manusia. 
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4. Semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda dalam 

kebudayaan masyarakat tertentu.  

5.Semiotik Naratif, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi 

berwujud mitos dan cerita lisan (Folklore). 

6. Semiotik Natural, yakni semiotik menelaah sistem tanda dari alam. 

7. Semiotik Normatif, yakni Semiotik menelaah tanda yang dibuat manusia yang 

berwujud norma-norma atau aturan. 

8.Semiotik Sosial, yakni Semiotik menelaah tanda yang dihasilkan manusia 

berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata 

dalam satuan yang disebut kalimat. 

9.Semiotik Struktural, yakni Semiotik menelaah tanda yang dimanifestasikan 

melalui struktur bahasa. Baik bahasa verbal maupun non verbal. 

Dari beberapa jenis semiotika diatas peneliti memilih “semiotika analisis” 

sebagai metode penelitian untuk mencari dan menganalisis tentang tanda, dimana 

untuk dapat mengiterpresentasikan data berupa gambar atau simbol yang 

terindikasi mengandung unsur maskulinitas di dalam video klip Angsa & Serigala 

bejudul Detik dan Waktu. 

2.2.2 Semiotika Audio Visual 

 Kris budiman (2004:59) mengartikan semiotika sebagai ilmu tentang tanda 

tanda yang berbicara mengenai hubungan tanda-tanda dengan berbagai aspek. 

Yang pertama adalah hubungan tanda dengan maknanya, selanjutnya adalah 

hubungan tanda dengan penggunanya, atau pemakainya. Dan yang terakhir adalah 

hubungan tanda dengan tanda lainnya. Ketiga lintas relasi inilah yang menjadi 

kunci definisi semiotika sebagai ilmu tentang tanda.  
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Tidak semua tanda yang tersusun dalam karya iklan (tv) dan film tampak/ 

terlihat. Suara juga merupakan tanda, sehingga jika dalam dialog atau monolog 

iklan dan film ditemukan intonasi dan ritme yang berbeda (paralanguage) maka 

itu juga merupakan tanda. Bahkan ketiadaan tanda juga merupakan tanda. Artinya 

ruang yang kosong juga merupakan tanda. Akan tetapi ada beberapa tanda yang 

memiliki dimensi visual yang sangat perlu dan penting untuk mengetahui variasi-

variasi aspek visual tanda yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan di berbagai 

analisis. Seperti yang diungkapkan Berger (2000:39) ada 6 aspek tanda dalam 

semiotika, yakni : 

1. Penggunaan warna, perbedaan warna cenderung menimbulkan perbedaan 

emosi. Masing-masing budaya memiliki pemaknaan yang berbeda-beda terhadap 

warna. Misalnya warna merah diIndonesiadimaknai sebagai semangat dan 

keberanian, sementara di Cina dimaknai sebagai kemegahan dan status social. 

Asosiasi konteks dan budaya merupakan factor-faktor yang kritis, dan tidak 

terjadi secara alamiah. 

2. Ukuran, perhatiannya lebih pada unsur-unsur keterkaitan antara tanda dan 

sistem tanda. Tanda memiliki variasi bentuk (ukuran) dan ini memiliki makna 

yang berbeda-beda. Misalnya, penggunaan kata-kata yang lebih 

dibentuk(menggunakan metafora) sehingga memiliki nilai lebih. 

3. Ruang lingkup, masing-masing pesan yang ingin disampaikan akan tampak 

pada perbedaan ruang lingkup yang digunakan. Misalnya iklan supermarket yang 

menampilkan lalu lalang orang yang sedang berbelanja, dengan iklan kosmetik 

yang cenderung sederhana dan memiliki lebih banyak ruang kosong. 
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4. Kontras, diartikan sebagai perbedaan antara elemen-elemen dalam sebuah tanda 

yang ada dalam istilah-istilah seperti warna, ukuran, ketajaman, dan tekstur. 

Kontras digunakan untuk menegaskan dan mengandung oposisi-oposisi seperti 

terang-gelap, besar-kecil, hitam-putih, dan lain sebagainya. 

5. Bentuk memainkan peranan penting dalam memunculkan arti dalam iklan-

iklan. Missal, garis besar berbentuk jantung yang sering dijumpai pada perayaan 

Valentine, dalam hal ini bentuk jantung adalah simbol hari valentine bukan ikon 

dari sebuah hati. 

6. Detail sebuah tanda dari sejumlah manfaat, atau tepatnya merupakan sebuah 

simbol. Misalnya, pada sebuah karya fotografi yang tampak sedikit under, belum 

tentu karena faktor kesalahan, namun sebaliknya sebuah kesengajaan yang 

memiliki makna yang dalam. 

Secara khusus, Kris Budiman mengkaji ruang lingkup semiotika visual 

sebagai kajian pertandaan yang menaruh minat pada penyelidikan segala makna 

dari tanda yang disampaikan melalui sarana indra penglihatan (visual sense). 

Berdasarkan hal tersebut, kajian semiotika visual memiliki beberapa dimensi 

dasar, yaitu dimensi sintaktik, semantik, dan pragmatik. Dimensi sintaktik dikenal 

luas dalam semiotika linguistik sebagai metode memilah pemaknaan kata melalui 

proses artikulasi ganda. Proses artikulasi ganda pada linguistik berarti memecah 

sebuah kata menjadi unsur-unsur terkecil yang masih memiliki makna (morfem) 

dan unsur terkecil yang membedakan makna (fonem), dimensi berikutnya dari 

semiotika visual adalah dimensi semantik, dimensi semantik menghadapi 

persoalan mengenai polemik antara tanda yang dicirikan, apakah bersifat ikonik 

atau simbolik seperti halnya tipologi tanda yang digagas oleh Charles Sanders 
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Peirce. Bagi Peirce sendiri, tanda-tanda visual yang sempurna justru adalah tanda 

yang bisa menyeimbangkan sifat ikonik, simbolik, dan indeksikal sekaligus, dan 

yang terakhir. Dimensi berikutnya dalam pendekatan semiotika visual adalah 

pragmatisme. Dimensi pragmatik membahas panjang lebar mengenai fungsi-

fungsi yang dominan dalam komunikasi (seni) visual. 

 Didalam bukunya “semiotika visual” Kris Budiman menyajikan buah 

pikiran Roland Barthes mengenai penggunaan metode kode pembacaan tanda. 

Barthes menyederhanakan struktur sebuah tanda ke dalam unit-unit pembacaan 

yang disebut sebagai leksia. Leksia bisa berupa apa saja, yang memiliki beberapa 

kemungkinan makna dimensi tergantung pada kepekatan konotosi-konotasi yang 

bervariasi sesuai dengan momen-momen teks. Kode pembacaan yang bisa 

diaplikasikan pada ranah tanda visual adalah kode hermeneutik, semik, simbolik, 

proairetik, dan kultural. Kelima kode pembacaan itu disarikan dari pemikiran 

Roland Barthes yang dalam tahapan ini masih menjadi penerus tradisi 

strukturalisme. Kelima kode pembacaan beroperasi pada sebuah teks yang berupa 

bahasa ataupun visual. 

 Masih dengan pemikiran Roland Barthes, salah satu konsep yang paling 

terkenal adalah sistem semiologis bertingkat. Dijelaskan dengan cukup sederhana 

dan padat, bahwa Barthes mengembangkan konsep dikotomis Saussure dalam 

melihat struktur tanda menjadi beberapa tingkatan sistem semiologis. Tingkat 

pertama adalah hubungan penanda dan petanda yang menghasilkan makna 

denotasi. Tingkat berikutnya adalah pemaknaan konotatif, dan tingkat berikutnya 

adalah pemaknaan yang menghasilkan mitos.  
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Dalam semiotika komunikasi visual khususnya pada karya film dan iklan, 

teks memang tidak hanya berupa gambar/visual, namun juga terbangun atas 

hadirnya teks yang berupa bahasa verbal maupun non-verbal terangkai dalam 

kata-kata/lisan maupun tulis. Terlebih film dan iklan tv merupakan karya audio 

visual yang kaya akan tanda. Peran bahasa dalam teks iklan dan film menduduki 

peringkat yang cukup penting. Menurut Allen Hurlburt dalam The Design 

Concept menyatakan bahwa mempelajari bahasa dengan menerapkan kata-kata ke 

dalam pengalaman visual, dan menciptakan gambaran visual untuk 

mengilustrasikan pemikiran verbal, interaksi kata dan gambar inilah yang menjadi 

latar belakang dari sebuah komunikasi kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa 

teks yang berupa bahasa verbal dan non-verbal (tampak dalam visualisasi) sama-

sama memiliki peran dalam rangka untuk membangun makna atas teks-teks yang 

tersusun dalam karya tersebut. 

2.2.3 Semiotika Roland Barthes 

 Pengkajian yang dilakukan adalah dengan menggunakan teori semiotika 

yang dikembangkan Roland Barthes. Teori semiotika Barthes dikembangkan dari 

teori penanda-pertanda yang dicetuskan Ferdinand De Saussure. Salah satu teori 

Saussure yang dikembangkan Barthes adalah signifikansi. Semiotika dalam 

pandangan Barthes pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana manusia 

(humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to signify) dalam hal ini tidak 

dapat dicampurkan dengan mengkomunikasikannya (to communicate). Memaknai 

berarti bahwa objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi 

sistem terstruktur dari tanda (Sobur, 2006:49) 
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 Teori tersebut membicarakan signifier (penanda) dan signified (petanda), 

menurut Saussure, bahasa sebagai sebuah sistem tanda terdiri dari dua aspek yang 

tidak terpisahkan. Signifier adalah aspek formal atau bunyi, sedangkan  signified 

adalah aspek makna atau konsep. Kesatuan diantara keduanya disebut tanda 

(Barthes, 2010:159). Suatu penanda tanpa petanda tidak berarti apa-apa dan 

karena itu tidak merupakan tanda. Sebaliknya, suatu petanda tidak mungkin 

disampaikan atau ditangkap lepas dari penanda. Petanda atau yang ditandakan 

ituu termasuk tanda. 

 Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya tentang 

tanda adalah peranan pembaca (the reader). Konotasi walaupun merupakan sifat 

asli tanda membutuhkan keaktifan pembaca adar dapat berfungsi. Barthes 

menjelaskan  apa yang disebut sebagai sistem pemaknaan tataran kedua, yang 

dibangun diatas sistem lain yang telah ada sebelumnya. Sistem kedua ini oleh 

Barthes disebut konotatif, yang di dalam Mythologies nya secara tegas ia bedakan 

dari denotatif atau sistem pemaknaan tataran pertama (Sobur, 2006) 

 Roland Barthes mengembangkan dua system pertandaan bertingkat, yang 

disebutnya system denotasi dan konotasi. Barthes menggunakan istilah Order of 

Signnifications. First Order of Signnifications adalah denotasi, sedangkan Second 

Order of Signnifications adalah konotasi. Tatanan yang pertama mencakup 

penanda dan petanda yang berbentuk tanda. Tanda inilah yang disebut makna 

denotasi. Kemudian dari tanda tersebut muncul pemaknaan lain, sebuah 

konseptual lain yang melekat pada tanda (yang kemudian dianggap sebagai 

penanda). Pemaknaan baru inilah yang kemudian menjadi konotasi (Piliang, 

2012) 
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1. Signifier 

(Penanda) 

2. Signified 

(Petanda) 

 

4. Connotative Signifier 

(Penanda Konotatif) 

6. Connotative sign (Tanda Konotatif) 

 

 

5. connotativeSignified 

(Petanda konotatif) 

3. Denotative sign 

(Tanda Denotatif) 

 Sistem denotasi adalah sistem pertandaan tingkat pertama, yang terdiri dari 

rantai penanda dan petanda, yakni hubungan materialitas penanda dan konsep 

abstrak yang ada di baliknya. Pada sistem konotasi atau sistem penandaan tingkat 

kedua, rantai penanda atau petanda pada sistem denotasi menjadi penanda, dan 

seterusnya berkaitan dengan penanda yang lain pada rantai pertanda lebih tinggi 

(Piliang, 2012). Denotasi merujuk pada apa yang diyakini dengan akal sehat / 

orang banyak (common-sense), makna yang teramati dari sebuah tanda. Makna 

denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubngan antara penanda dan 

petanda, atau antara tanda dan rujukannya pada realitas, yang menghasilkan 

makna yang eksplisit, langsung dan pasti. Konotasi dibentuk oleh tanda-tanda 

(kesatuan antara penanda dan petanda) dari sistem denotasi. Petanda konotasi 

bersifat umum, global, dan tersebar, disebut juga sebagai Fragmen dari ideoligi 

(Sobur, 2006).Melanjutkan studi Hjelmsev, Barthes menciptakan peta tentang 

bagaimana tanda berkerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Peta Tanda Menurut Barthes 

(Sobur, 2006) 
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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 

unsure material: hanya jika anda mengenal tanda “singa”, barulah konotasi seperti 

harga diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin (Sobur, 2006). 

 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, 2006). 

 Pada dasarnya, ada perubahan antara denotasi dan konotasi dala pengertian 

secara umum dan di mengerti oleh Barthes. Dalam pengertian umum, denotasi 

biasanya di mengerti sebagai makna harfiah, makna yang “sebenarnya”, bahkan 

kadang kala juga di rancukan dengan refrensi atau acuan. Proses signifikasi 

tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua. Dalam hal ini 

denotasi justru lebih si asosiasikan dengan ketertutupan makna, dan dengan 

demikian, sensor atau represi politis sebagai reaksi yang paling ekstrim untuk 

melawan ke harfiahan denotasi yang bersifat opresif. Barthes mencoba 

menyingkirkan dan menolaknya, bagian yang ada hanyalah konotasi semata-mata. 

Penolakan ini mungkin terasa berlebihan, namun ia tetap berguna sebagai sebuah 

koreksi atas kepercayaan bahwa makna “harfiah” merupakan suatu yang bersifat 

alaniah (Budiman, 1992:22) 

 Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, yang 

disebutnya sebagai “Mitos” dan berfungsi untuk mengungkapkan dan 
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memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam satu 

periode tertentu. Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, 

dan tanda, namun sebagai suatu yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai 

pemaknaan yang telah ada sebelumnya, atau dengan kata lain, mitos adalah juga 

suatu system pemaknaan tataran kedua. Di dalam mitos pula sebuah petanda dapat 

memiliki beberapa petanda (Sobur, 2006) 

 Mitos adalah sebuah cerita dimana suatu kebudayaan menjelaskan atau 

memahami beberapa aspek dari realitas atau alam. Mitos primitif adalah mengenai 

kehidupan dan kematian, manusia dan tuhan, baik dan buruk. Sementara mitos 

terkini adalah soal maskulinitas dan feminitas, tentang keluarga, tentang 

kesuksesan, dan tentang ilmu pengetahuan. Mitos bagi Barthes, sebuah budaya 

cara berfikir tentang sesuatu, cara mengonseptualisasi atau memahami hal 

tersebut. Barthes melihat mitos sebagai mata rantai dari konsep-konsep yang 

berelasi. 

 Barthes menempatkan ideologi dengan mitos, karena baik didalam mitos 

maupun ideologi berhubungan antara penanda konotatif dan petanda konotatif 

terjadi secara termotivasi. Barthes juga memahami ideologi sebagai kesadaran 

palsu yang membuat orang hidup di dalam dunia yang imajiner dan ideal, 

meskipun realitas kehidupannya yang sesungguhnya tidaklah demikian.  

 Ideologi ada selama kebudayaan ada. Dan itulah didalam A-Z Barthes 

hanya berbicara mengenai konotasi sebagai suatu ekspresi budaya. Kebudayaan 

mewujudkan dirinya di dalam teks-teks, dan dengan demikian ideologi pun 

mewujudkan dirinya melalui berbagai kode yang merembes masuk ke dalam teks 
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dalam bentuk penanda-penanda penting, seperti tokoh, latar, dan sudut pandang 

(Sobur,2006) 

 Dari uraian diatas penelitian ini mencari tanda apa saja yang mengandung 

unsur maskulinitas dalam video klip Angsa & Serigala yang berjudul Detik dan 

Waktu yang dimana peneliti menganalisis objek tersebut dengan menggunakan 

tiga level sistem tanda Roland Barthes yaitu Denotasi, Konotasi, dan Mitos. 

2.3 Maskulinitas 

 Menurut Demartoto dalam Sari (2013) maskulin atau maskulinitas diambil 

dari bahasa Perancis “mascculinine”. Maskulinitas merupakan karakter gender 

yang secara sosial dilekatkan pada sosok laki-laki. Sebagai konstruksi sosial, 

maskulinitas bahkan telah ditanamkan dalam keluarga melalui doktrin yang 

diberikan oleh orang tua. Pendapattersebut menguatkan tentang laki-laki 

maskulinitas dimana ditekankan pada penampilan fisik yang gagah, jantan, kuat, 

dan keras. Ciri-ciri laki-laki maskulin dari penampilan fisik tersebut menjadi 

alasan kenapa laki-laki yang maskulin cocok menjadi pemimpin yang bisa 

bertanggung jawab, bahkan dalam perbuatannya bersifat buruk. Laki-laki 

maskulin lebih dominan dalam berperan. 

 Di Indonesia, konsep maskulin berkembang oleh media massa yang sering 

menampilkan aspek-aspek yang mencirikan maskulin. Salah satunya media massa 

elektronik yaitu video (klip), dimana pembuat video berlomba-lomba menjadikan 

isi video dengan tampilan fisik yang mencirikan maskulin seperti, kekar, tinggi, 

putih, muka garang, tatapan tajam dan sebagainya. Peran media sangat 

berpengaruh terhadap konstruksi maskulin pada masyarakat indonesia.  
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Dari sudut pandang sosiologi, maskulinitas merupakan sebuah narasi/kisah 

tentang bagaimana laki-laki dipersyaratkan. Maskulinitas seakan memberikan 

cerita tentang sosok maskulin seorang laki-laki yang selalu diidentikan dengan 

sifat berwibawa, tegas, bijaksana, kompetitif, pengayom, dan pintar. Dalam teori 

sosiologi gender, Connell seperti dikutip oleh Wajcman mengungkapkan bahwa 

maskulinitas ada dua bentuk dominan, maskulinitas secara budaya atau 

‘maskulinitas hegemonik’ dan bentuk maskulinitas yang ‘tersubordinasi’. Yang 

dimaksud dengan hegemonic di sini adalah pengaruh sosial yang dicapai bukan 

karena kekuatan melainkan karena pengaturan kehidupan pribadi dan proses-

proses budaya. Hal ini berlawanan dengan tersubordinasi, di mana kekerasan 

adalah kunci yang sangat berpengaruh untuk memaksakan sebuah cita-

cita/kekuasaan bagi maskulinitas tersebut. 

Sifat kelelakian berbeda-beda dalam setiap kebudayaan. Maskulinitas itu 

sendiri dikonstruksi oleh kebudayaan. Konsep maskulinitasdalam budaya Timur 

seperti di Indonesia dipengaruhi oleh faktor kebudayaan. Ketika seorang anak 

laki-laki lahir ke dunia, maka telah dibebankan beragam norma, kewajiban dan 

setumpuk harapan keluarga terhadapnya. Berbagai aturan dan atribut budaya telah 

diterima melalui beragam media yaitu ritual adat, teks agama, pola asuh, jenis 

permainan, tayangan televisi, buku bacaan, petuah dan filosofi hidup. Hal-hal 

sepele yang terjadi sehari-hari selama berpuluh tahun yang bersumber darinorma-

norma budaya telah membentuk suatu pencitraan diri dalam kehidupan seorang 

laki-laki. Kondisi ini dapat dilihat dari selera dan cara berpakaian, penampilan, 

bentuk aktivitas, cara bergaul, cara penyelesaian permasalahan, ekspresi verbal 

maupun non verbal hingga jenis aksesoris tubuh yang dipakai (Vigorito & Curry, 
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1998:1).Pencitraan diri tersebut telah diturunkan dari generasi ke generasi, 

melalui mekanisme pewarisan budaya hingga menjadi suatu kewajiban yang harus 

dijalani jika ingin dianggap sebagai laki-laki sejati. Aturan umum yang tidak 

tertulis yang mengatakan bahwa laki-laki sejati pantang untuk menangis, harus 

tampak tegar, kuat, pemberani, garang serta berotot. Laki-laki hebat adalah yang 

mampu menaklukkan hati banyak perempuan hingga adanya dorongan 

berpoligami. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi 

figur pelindung atau pengayom ataupun yang mengatakan bahwa laki-laki akan 

sangat laki-laki apabila identik dengan rokok, alkohol dan kekerasan (Donaldson, 

1993:1). 

 

2.3.1 Maskulinitas dari Jaman ke Jaman 

Konsep maskulinitas dalam perkembangan jaman mengalami perkembangan. 

Hal itu seperti dikemukakan Beynon (Nasir, 2007: 2) yang melakukan kajian 

tentang maskulin dalam bukunya Masculinities and Culture. Dalam buku ini, 

Beynon menggambarkan sosok maskulin dalam setiap dekade. Beynon membagi 

bentuk maskulin dengan ide tren perkembangan zaman, sebagai berikut: 

2.3.1.1 Maskulin sebelum tahun 1980-an 

Sosok maskulin yang muncul adalah pada figur-figur laki-laki kelas 

pekerja dengan bentuk tubuh dan perilakunya sebagai dominator, terutama atas 

perempuan. Citra laki-laki semacam ini memang kental dengan awal 

industrialisasi pada masa itu, laki-laki bekerja di pabrik sebagai buruh berlengan 

baja. Laki-laki terlihat sangat bapak, sebagai penguasa dalam keluarga dan sosok 

yang mampu memimpin perempuan serta pembuat keputusan utama. Konsep 
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maskulinitas semacam ini dinamakan konsep maskulin yang tradisional dalam 

pandangan barat. Menurut tulisan Levine (wikipedia 2008: l) yang diambil dari 

Ensiklopedi Wikipedia yang juga mengutip tulisan dari dua orang ilmuwan sosial 

Deborah David dan Robert Brannon (Nasir, 2007:2), terdapat tiga aturan yang 

memperkokoh sifat maskulinitas, yaitu No Sissy Stuff, Be a Sturdy Oak and Give 

em Hell. 

2.3.1.2 Maskulin tahun 1980-an 

Sosok maskulin kemudian berkembang pada tahun 1980-an dengan cara 

yang berbeda. Maskulin bukanlah laki-laki yang berbau wood spice lagi, maskulin 

adalah sosok laki-laki sebagai new man. Beynon (Nasir, 2007: 3) menunjukkan 

dua buah konsep maskulinitas pada dekade 80-an itu dengan anggapan-anggapan 

bahwanew man as nurturer dan new man as narcissist. New man as nurturer 

merupakan gelombang awal reaksi laki-laki terhadap feminisme. Laki-laki pun 

menjalani sifat alamiahnya seperti perempuan sebagai makhluk yang mempunyai 

rasa perhatian.Laki-laki mempunyai kelembutan sebagai seorang bapak, misalnya, 

untuk mengurus anak. Keinginan laki-laki untuk menyokong gerakan perempuan 

juga melibatkan peran penuh laki-laki dalam arena domestik. Kelompok ini 

biasanya berasal dari kelas menengah, berpendidikan baik, dan intelek (Beynon, 

dalam Nasir, 2007: 3). Anggapan kedua adalah bahwa new man as narcissist, hal 

ini berkaitan dengan komersialisme terhadap maskulinitas dan konsumerisme 

semenjak akhir Perang Dunia II. 

New man as narcissist adalah anak-anakdari generasi zaman hippies 

(tahun 60-an) yang tertarik pada pakaian dan musik pop. Banyak produk-produk 

komersil untuk laki-laki yang bermunculan, bahkan laki-laki sebagai objek 
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seksual menjadi bisnis yangamat luar biasa. Di sini, laki-laki menunjukkan 

maskulinitasnya dengan gaya hidup yuppies yang flamboyan dan perlente. Laki-

laki semakin suka memanjakan dirinya dengan produk-produk komersial yang 

membuatnya tampak sukses. Properti, mobil, pakaian atau artefak personal 

merupakan wujud dominan dalam gaya hidup ini. Kaum maskulin yuppies ini 

dapat dilihat dari penampilannya berpakaian, juga Porsche mereka. Kaum yuppies 

menganggap laki-laki pekerja industri yang loyal dan berdedikasi sebagai sosok 

yang ketinggalan zaman dalam pengoprasian modal (Beynon, dalam Nasir, 2007: 

3). 

2.3.1.3 Maskulin tahun 1990-an 

Di era tahun 1990-an kemudian muncul juga sosok yang disebut maskulin 

dalam dekade tahun 1990-an. Laki-laki kembali bersifat tidak peduli lagi terhadap 

remeh-temeh seperti kaum maskulin yuppies di tahun 80-an, The new lad ini 

berasal musik pop dan football yang mengarah kepada sifat kelaki-lakian yang 

macho, kekerasan, danhooliganism (sangar). Laki-laki kemudian menyatakan 

dirinya dalam label konsumerisme dalam bentuk yang lebih macho, seperti 

membangun kehidupannya di sekitar football atau sepak bola dan dunia minum-

minum, juga sex dan hubungan dengan para perempuan (Beynon, dalam Nasir, 

2007: 4). Pada dekade 1990-an ini kaum laki-laki masih mementingkan leisure 

time (waktu luang) mereka sebagai masa untuk bersenang-senang, menikmati 

hidup bebas seperti apa adanya. Laki-laki bersama teman-temannya, bersenang-

senang, menyumpah, menonton sepak bola, minum bir, dan membuat lelucon-

lelucon yang dianggap merendahkan perempuan. Hubungan-hubungan laki-laki 

dengan perempuan pun terbatas dalam hubungan yang bersifat kesenangan 
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semata. Kebebasannya menjauhkan dari hubungan yang bersifat domestik yang 

membutuhkan loyalitas dan dedikasi. 

2.3.1.4 Maskulin tahun 2000-an 

Di luar perkembangan maskulin yang dikemukakan oleh John Beynon, juga 

patut dicermati maskulin pada tahun 2000-an, mengingat tahun 2000-an sudah 

nyaris mendekati satu dekade. Hal yang terjadi dengan laki-laki sekarang ini 

adalah munculnya sesuatu yang khas dan semakin lama gejala kelelakian semakin 

penuh dengan terminologi-terminologi baru. Homoseksual yang sudah 

berkembang semenjak dekade 80-an, sekarang bahkan terminologi laki-laki sudah 

mengenal istilah metroseksual (Beynon,dalam Nasir, 2007:5). Laki-laki 

metroseksual adalah laki-laki yang berasal dari kalangan menengah atas, mereka 

rajin berdandan, dan juga tergabung dalam komunitas yang terpandang dalam 

masyarakat. Laki laki metroseksual semacam socialite (orang-orang yang senang 

gaul bergengsi). Mereka pada umumnya harus berpengetahuan luas, atau mereka 

yang disebut dengan laki-laki yang berbudaya. Laki-laki metroseksual 

mengagungkan fashion, mungkin mirip dengan tipe maskulin yang ada di tahun 

1980-an, bahkan mungkin sama.Laki-laki metroseksual adalah orang-orang yang 

peduli dengan gaya hidup yang teratur, menyukai detail, dan cenderung 

perfeksionis. Laki-laki metroseksual berbeda dengan banci atau laki-laki normal, 

tapi sama saja laki-laki. Metroseksual lebih condong kepada pilihan akan identitas 

kelelakian, terutama karena tuntutan bahwa laki-laki metroseksual biasanya 

berada dalam kelas ekonomi menengah ke atas yang mampu menghiraukan 

remeh-temehgaya hidup mereka. Tipe maskulin laki-laki tahun 2000-an yang 

berkembang cenderung ke arah metroseksual. Berdasarkan uraian tersebut, dapat 
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disimpulkan bahwa pengelompokan mengenai maskulinitas yang dikemukakan 

Beynon (Nasir, 2007) ke dalam empat kategori, yakni: (l) maskulin sebelum tahun 

l980-an, (2) maskulin tahun1980-an, (3) maskulin tahun 1990-an, dan (4) 

maskulin tahun 2000-an. 

2.3.2 Sifat-Sifat Maskulinitas  

 Dari tiga kelompok tersebut, ditariklah sifat-sifat maskulin menurut 

Beynon dalam jurnal Demartoto, konsep maskulinitas dari jaman ke jaman dan 

citranya dalam media, sebagai berikut : 

a.   No Sissy Stuff (Tidak Kewanita-wanitaan): Seorang laki-laki sejati harus 

menghindari perilaku atau karakteristik yang berasosiasi dengan perempuan, 

seperti memakai anting, gelang, kalung, dll. 

b.   Be a Big Wheel (Berpengaruh Penting) : Maskulinitas dapat diukur dari 

kesuksesan, kekuasaan, dan pengaguman dari orang lain. Seseorang harus 

mempunyai kekayaan, ketenaran, dan status yang sangat lelaki.  

c.    Be a Sturdy Oak (Kuat) : kelelakian membutuhkan rasionalitas, kekuatan, dan 

kemandirian. Seorang laki-laki harus tetap bertindak kalem dalam berbagai 

situasi, tidak menunjukkan emosi, dan tidak memunjukkan kelemahannya 

d.   Give em Hell (Berani) : Laki-laki harus mempunyai aura keberanian dan 

agresif, serta harus mampu mengambil risiko walaupun alasan dan rasa takut 

menginginkan sebaliknya. 

e.   New man as nurturer (Kebapakan) : Laki-laki mempunyai kelembutan sebagai 

seorang bapak, misalnya, untuk mengurus anak, melibatkan peran penuh laki-laki 

dalam arena domestik. 



 
 

26 
 

f.   New man as narcissist (Narsistik) : laki-laki menunjukkan maskulinitasnya 

dengan gaya hidup yuppies yang flamboyan dan perlente, laki-laki semakin suka 

memanjakan dirinya dengan produk-produk komersial properti, mobil, pakaian 

atau artefak personal yang membuatnya tampak sukses. 

g.   Sifat kelaki-lakian yang macho, kekerasan, dan hooliganism (Sangar), laki-

laki membangun kehidupannya di sekitar football atau sepak bola dan dunia 

minum-minum, juga sex dan hubungan dengan para perempuan, mementingkan 

leisure time, bersenang-senang, menikmati hidup bebas seperti apa adanya 

bersama teman-temannya, bersenang-senang, menyumpah, menonton sepak bola, 

minum bir, dan membuat lelucon-lelucon yang diangap merendahkan perempuan. 

h.   Laki-laki metroseksual mengagungkan fashion, mungkin mirip dengan tipe 

maskulin yang ada di tahun 1980-an, bahkan mungkin sama Laki-laki 

metroseksual adalah orang-orang yang peduli dengan gaya hidup yang teratur, 

menyukai detail, dan cenderung perfeksionis. 

Beynon (Nasir, 2007) tersebut di atas membedakan konsep maskulinitas 

dalam empat kelompok. Alasan pemilihan konsep maskulinitas yang 

dikemukakan Beynon (Nasir, 2007) tersebut karena mewakili berbagai sifat atau 

karakter dari laki-laki, baik dari segi usia, kelas sosial, maupun status dalam 

masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya media massa dalam 

mengkonstruksikan laki-laki maskulin di kehidupan sehari-hari. Ronald F. Levant 

(1995) juga menjelaskan dalam bukunya Masculinity Reconstructed bahwa 

terdapat sifat-sifat khas pada seseorang dianggap maskulin diantaranya 

menghindari sifat kewanitaan, kuat, berani, membatasi emosi, ambisius, dan 

mandiri. 
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2.3.3 Maskulinitas Dalam Media 

Media merupakan salah satu sarana yang berperan dalam pencitraan 

maskulinitas. Melalui berbagai media berbagai pihak berupaya memberikan 

gambaran mengenai konsep maskulinitas. Hal itu seperti dilakukan Beynon 

(Nasir, 2007:5) yang melakukan kajian mengenai konsep maskulinitas melalui 

berbagai hal, terutama media. Berbagai media yang dijadikan sebagai objekkajian 

mengenai maskulinitas diantaranya: karya sastra, media cetak, mediasiar, media 

Visual dan Performatif, Autobiografi/Biografi dan Dokumentasi, dan etnografi. 

Hasil kajiannya mengenai konsep maskulinitas dalam berbagai mediatersebut 

dapat dijelaskan pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Konsep Maskulinitas dalam Berbagai Media 

Media Sumber Penjelasan 

Karya Sastra Novel, puisi, kajian- kajian 

Sejarah, tulisan-tulisan 

mengenai Traveland Sport. 

Melalui karya sastra seperti 

Anthony and Cleopatra 

karangan William 

Shakespeare 

memperlihatkan bentuk 

maskulinitas. Caesar dengan 
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sifat yang begitu laki-laki 

dengan Cleopatra sebagai 

perempuan yang feminin, 

ditunjukkan dengan jelas 

dankontras antara maskulin 

dan feminin tradisional. 

Media Cetak Tabloid, Koran, Majalah, 

Komik. 

Melalui media ini, 

maskulinitas ditunjukkan, 

terutama dalam 

perkembangannya di tahun 

l980-an ketika pers banyak 

gembar-gembor mengenai 

kebutuhan para maskulin 

ini. Komik, untuk anak-anak 

dan remaja, juga merupakan 

media untuk mengeksplorasi 

maskulinitas secara naratif 

dengan efek visual. 

Karakter-karakter laki-laki 

yang muncul menjadikan 

laki-laki dominan. 

Media Siar film, televisi, video, internet, 

radio 

Muncul berbagai paradoks 

mengenai maskulinitas. 
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Film Saving Private Ryan 

(1998)  menunjukkan 

maskulinitas yang luar biasa 

dalam peperangan. Namun, 

film ini memunculkan juga 

pertanyaan mengenai 

maskulinitas kekinian 

seperti dalam film Fight 

Club dan American Beauty 

pada tahun 1999 yang tidak 

hanya memperlihatkan 

kekuatan otot laki-laki, 

melainkan juga unsur 

emosional laki-laki seperti 

yang terlihat pada 

maskulinitas tahun 1980an. 

Media Visual Dan 

performatif 

Lukisan Patung, Periklanan, 

Fotografi, Kartun, ilustrasi, 

Olahraga, tarian, Musik Pop, 

Upacara Ritual, Pertunjukkan, 

Penampilan, dan Pidato 

(Orasi). 

Tubuh laki-laki merupakan 

sebuah kendaraan penuh 

makna. Melalui visual tubuh 

laki-laki ditunjukkan 

melalui fisik danpakaiannya 

(dalam gambar, iklan, seni 

patung fotografi). Dengan 
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unsur performatif ini, 

maskulinitas ditunjukkan 

melalui bahasa tubuh dalam 

berbagai macam latar yang 

luas, misalnya 

konser musik, pertunjukan 

drama, dan acara-acara 

olahraga. 

Autobiografi/Biografi 

dan Dokumentasi 

Sejarah Lisan, Kisah Hidup, 

Biografi, Autobiografi, Buku 

Harian, Jurnal, Arsip, 

Rekaman Audio visual. 

Mode dokumenter 

menunjukkan apa yang  

disebut sebagai autobiografi 

yang menunjukkan sebuah 

pengalaman hidup maskulin 

dan subjektivitas laki-laki, 

pada masa kini dan masa 

lampau.Contohnya adalah 

penceritaan sejarah lisan 

tentang pertambangan di 

South Wales tahun 1970 

oleh Tosh (2000) yang 

mendeskripsikan kehidupan 

mereka di barak tempat 

bekerja para laki-laki 
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tersebut Biografi dan 

autobioggafi adalah salah 

satu media untuk 

mengkonstruksikan sebuah 

kekuatan identitas 

maskulinitas yang positif. 

Etnografi Observasi Berdasarkan Catatan 

Lapangan,Wawancara, 

Rekaman Audio visual. 

McElhinny (1994) (dalam 

Beynon 2002) menunjukkan 

apa yang disebut dengan 

ethnograpthic moments 

terhadap gejala-gejala yang 

terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari.Etnografi 

memberikan potensi untuk 

mempelajari maskulinitas 

yang terdapat di berbagai 

latar belakang kebudayaan. 

 

Berdasarkan kajian tentang maskulintas pada berbagai media tersebut, 

tampak bahwa maskulinitas merupakan sebuah konstruksi yang dibuat oleh 

kebudayaan untuk mengarahkan masyarakat untuk menjadi sesuatu yang dimiliki 

masyarakat, dapat diperlakukan sesuai kemauan masyarakat itu sendiri. 

2.4 Paradigma Konstruktivisme 
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 Teori konstruktivisme adalah pendekatan secara teoritis untuk komunikasi 

yang dikembangkan tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan-rekan sejawatnya. 

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan 

bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. 

Menurut teori ini, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuknya yang 

kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang 

melihat sesuatu (Morissan, 2009:107).  

Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai 

alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai 

penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor 

sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya. 

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu 

realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas 

sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif 

interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi 

simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu 

sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Menurut paradigma 

konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat 

digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum 

positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog 

interpretative, Peter L.Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian 

komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial 

dan defenisi sosial (Eriyanto 2004:13). 
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Konstruksi maskulinitas dalam konteks kecacatan (disabilitas) (Gerschick 

dan Miller, 1994), kerja badan dari kelas pekerjalaki-laki (Donaldson, 1991), 

kesehatan dan penyakit laki-laki (Sabo dan Gordon1995),dan kekerasan 

interpersonal anak laki-laki (Messerschmidt, 2000 ) adalah salah satu tema dalam 

penelitian menunjukkan bagaimana tubuh dipengaruhi oleh proses-proses sosial. 

Diskusi teoritis yang mengekplorasi relevansi "sosiologi baru dari tubuh"pada 

konstruksi maskulinitas ( Mis, Connell, 1995 , chap . 2 ). 

Dalam uraian teori konstruktivis bahwa Paradigma konstruktivisme ialah 

paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi 

sosial yang di bentuk oleh masyarakat itu sendiri. Seperti halnya abstraksi laki 

laki maskulin, maskulin dibentuk oleh pemikiran masing masing individu yang 

menggambarkan sosok laki-laki yang tinggi, gagah, bersih dan berwibawa. 

Sehingga dari konsep pemikiran ini terbentuklah paradigma maskulin yang di 

identifikasikan dengan laki-laki bertubuh sempurna dan berparas tampan. 

 

2.5 Paradigma Kritisme 

Dapat dikatakan bahwa pendekatan kritis pada dasarnya banyak 

dipengaruhi oleh pemikiran sorang Yahudi Jerman yang bernama  Karl Marx. 

Max Horkheimer dan rekan-rekannya di Mazhab Frankfurt menjadikan pemikiran 

Marx sebagai landasan mereka dalam mengkaji gejala, kasus dan permasalahan 

yang ada di masyarakat. Mereka dapat dikatakan sebagai pengintepretasi 

pemikiran Marx dan sedikit memodifikasinya sesuai dengan kajian mereka. 

Karena Marx sendiri misalnya tidak menyinggung secara langsung atau 
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barangkali sedikit membahas bagaimana peran dan posisi media massa dan ranah 

komunikasi secara langsung. 

Inti pendekatan kritis ini pada dasarnya  sebagai kritik terhadap 

positivisme. Mereka menunjukkan bahwa positivisme itu sangat bermasalah, 

karena pandangannya adalah bagaimana penerapan  metode ilmu-ilmu alam pada 

ilmu-ilmu sosial tak lain dari saintisme dan ideologi, bahkan pendekatan kritis 

menilai positivisme hanya meng”kontemplasikan , 

positivisme  melestarikan  status quo konfigurasi masyarakat yang ada (Budi 

Hardiman. 2007:24). Jadi, bagi pendekatan kritis, setiap penelitian harus 

memperoleh pengetahuan tentang das sein (apa yang ada) dan bukan das sollen 

(apa yang seharusnya ada). Sehingga yang terjadi pengetahuan tidak mendorong 

pada perubahan yang lebih baik, namun hanya menyalin data sosial tersebut. 

Selain itu ada pendapat dari Hegel, dimana baginya pengetahuan tidak 

dperoleh dalam posisi sebagai subjek-objek dimana objek dianggap sebagai 

sesuatu yang terpisah dari, dan beroposisi dengan, manusia yang mempunyai 

pengetahuan. Untuk mengetahui dunia, manusia harus membuat dunia menjadi 

miliknya sendiri. (Hegel dalam Erich Formm: 1969) 

Pendekatan kritis pada umumnya selalu melihat dalam konteks yang luas, 

tidak hanya pada sebuah level saja namun juga mengeksplorasi level lain yang 

ikut berperan dalam sebuah peristiwa.Tetapi pendekatan kritis ini bukanlah tanpa 

cela dan kekurangan. Bahkan hebatnya, pengakuan dari kekurangan dari 

pendekatan kritis ini datang dari orang yang ikut membesarkan pendekatan ini 

yaitu Juergen habermans. Meskipun pendekatan ini sangat tajam namun masih 

sangat berbau moralistis. Selain itu, sebelum hadinya Habermans, persoalan 
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epistemologi tidak dijabarkan secara langsung oleh pendahulunya (Budi 

Hardiman, 2007:24). Habermans juga mengkritik tentang makna pendekatan kritis 

yang dikembangkan saat ini sangat mengikuti arus modernitas, yang ditandai 

dengan akumulasi modal yang secara rasional dan birokrasi rasional didukung 

teknologi. Namun justru hal tersebut malah menumpulkan kesadaran kritis 

tersebut, karena secara sadar atau tidak sadar makna yang didapat adalah bagian 

dari modernitas yang individualistik.  

Dengan pendekatan semacam ini dianggap tindaakan ada replikasi yang 

sama persis, karena realitas yang diteliti (serta hubungan antara peneliti dan 

subjek yang diteliti) selalu terikat oleh konteks ruang dan waktu. Semiotika dalam 

hal ini merupakan metode analisis yang tepat untuk memperoleh pemahaman 

tentang makna tersembunyi dalam foto. Untuk dapat memaknai pembacaan 

tentang maskulinitas dalam video klip Angsa & Serigala , maka digunakanlah 

prinsip analisis semiotika yang mampu menjelaskan berbagai tanda teks verbal 

dan teks visual dalam artikel. Pada teks verbal, peneliti mengacu pada Barthes 

(2000) mengenai denotasi dan konotasi.  

Peneliti dalam mengintepretasikan makna teks verbal dengan cara 

memilah teks yang representatif. Kemudian diartikan dengan maksud yang 

terkandung di dalam teks tersebut, sesuai dengan apa yang tertulis dalam tahap 

denotasi dan konotasi. Untuk mengetahui maskulinitas yang di tampilkan dalam 

video klip tersebut. Teks verbal yang diteliti adalah teks (unsur kata dan kalimat) 

yang mewakili atau merepresentasikan maskulinitas secara sosial budaya. Teks 

adalah pesan-pesan tertulis, yaitu produk bahasa dalam bentuk tulisan. Sedangkan 

teks visual adalah “teks”, yang di dalamnya melibatkan unsur-unsur visual. Di 
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sini, teks visual yang dimaksud adalah foto dalam artikel. Penentuan objek 

penelitian dilakukan secara purposif dengan memilah objek yang dianggap 

merepresentasikan konsep maskulinitas dalam majalah Cosmopolitan Indonesia. 

Seluruh anggota populasi artikel video klip Detik dan Waktu diseleksi dan 

dipertimbangkan berdasarkan konsep maskulinitas. 

Kritik dari konsep maskulinitas membuat pemikiran lebih baik ketika 

mereka Menunjuk pada sebuah kecenderungan, dalam penelitian serta dalam 

sastra populer,terhadap dikotomisasi pengalaman laki-laki dan perempuan. Seperti 

Brod (1994)yang secara akurat mengamati, ada kecenderungan dalam penelitian 

laki-laki untuk menganggap "bidang yang terpisah" pada proses seolah-olah 

perempuan bukan bagian yang relevan dari analisis, dan oleh karena itu analisa 

maskulinitas hanya melihat laki-laki dan hubungan antara manusia. Brod juga 

berpendapat, hal ini tidak bisa dihindari. Perbaikan terletak pada pengambilan 

pendekatan relasional yang konsisten pada gender, tidak meninggalkan konsep 

gender atau maskulinitas. Maskulinitas dalam Konsep Biologis dan Konstruksi 

Sosial Istilah maskulin sebenarnya berasal dari bahasa Inggris “muscle”atau otot, 

yaitu sifat-sifat yang hanya mendasarkan pada kekuatan otot atau fisik (Smiler, 

2004:95). Dikarenakan sifat tersebut bukan mencirikan laki-laki maskulin yang 

berdasarkan dengan kekuatan otot semata. 

2.6 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. Media  promosi  yang  

paling  tua  adalah  dari mulut  ke mulut.  Promosi  ini  banyak  dijumpai  pada  
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zaman dahulu  karena  belum  banyak  media  promosi  yang maju  seperti  saat  

ini.  Contoh media  promosi  lainnya adalah brosur,  leaflet, flyer, poster, 

billboard,  iklan di Koran,  televisi,  gelas,  jam  dinding,  kartu  nama, sticker, 

dan lain sebagainya  (Ardhi, 2013: 4).  

Media promosi dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya  adalah  

media  cetak  konvensional,  iklan media  cetak,  media  luar  ruang,  media  

online  dan media elektronik.  Above The Line dan Bellow The Line Menurut  

Jefkins  (1994:86). 

2.6.1 Media Cetak 

Media  cetak  adalah  saluran  komunikasi  di mana  pesan-pesan 

verbalnya  (tertulis)  maupun  dalam  bentuk  gambar-gambar  seperti karikatur 

dan komik dilakukan dalam bentuk tercetak. Media ini sangat baik  

disebarluaskan  untuk mereka  yang  bisa membaca  dan memiliki waktu  

senggang  yang  cukup.  Surat  kabar  atau  media  cetak  lainnya memiliki  

kelebihan,  yakni  dapat  dibaca  oleh  banyak  orang  terutama dalam satu rumah 

tangga, asrama, hotel atau di perpustakaan (Cangara, 2013:122).  

Media  cetak  adalah  media  masa  yang  menggunakan  media cetak  

seperti  kertas  koran  yang di dalamnya  ada  tulisan  yang berupa kata-kata dan 

kalimat, tetapi tulisan itu bukanlah tulisan biasa layaknya surat-menyurat 

melainkan tulisan yang disebut news (berita) yang teknik penulisannya  mengikuti  

kaidah  jurnalistik.  Surat  kabar  dan  majalah merupakan bagian dari media 

massa cetak (Tamburaka, 2013:42). 

Ada delapan jenis media cetak tersebut di antaranya adalah : 

1. Surat Kabar Harian 
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Ini adalah jenis media cetak yang terbit setiap hari, kecuali pada hari-hari tertentu 

seperti pada libur nasional. Jenis media cetak ini masih dibagi lagi menjadi Surat 

Kabar Harian Nasional, Surat Kabar Harian Daerah, dan Surat Kabar Harian 

Lokal. Berita yang disampaikan adalah jenis berita news atau informasi terkini 

dan disampaikan dengan sistem straight news atau apa adanya. 

2. Surat Kabar Mingguan 

Jenis media cetak ini lebih banyak dikenal dengan sebutan tabloid. Biasanya 

berita yang diangkat adalah berita hiburan atau juga in depth news atau liputan 

mendalam. Tulisan dalam media ini lebih banyak bergaya feature atau deskriptif. 

3. Majalah Mingguan 

Jenis majalah ini terbit setiap minggu sekali. Berita yang diangkat adalah berita in 

depth news dengan jenis berita adalah berita news atau tentang sebuah peristiwa. 

4. Majalah Tengah Bulanan 

Majalah ini terbit sebulan dua kali. Berita yang ditampilkan lebih bersifat 

informatif dan biasanya memuat tentang berita life style atau gaya hidup. 

 

5. Majalah Bulanan 

Majalah bulanan terbit sekali dalam sebulan. Jenis pemberitaan yang disampaikan 

biasanya termasuk investigatif atau berita yang didapat dari hasil penelitian. 

6. Majalah Dwibulanan 

Majalah ini terbit sekali dalam dua bulan. Informasi yang disampaikan dalam 

majalah ini biasanya terkait dengan laporan dari hasil aktivitas sesuatu. Misalnya 

laporan neraca perusahaan atau juga majalah yang berisi laporan pendapatan 

sebuah lembaga zakat 
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7. Majalah Tribulanan 

Majalah ini berkonsep hampir mirip dengan majalah dwi bulanan. Yang 

membedakan hanya masalah waktu terbit, yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. 

8. Bulletin  

Media cetak ini biasanya dibuat untuk kalangan tertentu atau intern saja. Dan 

media ini biasanya hanya terdiri dari beberapa halaman, serta dibuat dengan 

konsep sederhana. Buletin juga tidak dibuat untuk kepentingan komersial. 

Secara  umum, media massa,  baik media  cetak maupun media elektronik,  

memiliki  fungsi  yang  sama,  yaitu  pertama,  menyiarkan informasi. Ini 

merupakan fungsi utama media massa sebab masyarakat membeli media tersebut 

karena memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di dunia ini. 

Kedua, mendidik. Media massa menyajikan pesan-pesan atau tulisan-tulisan yang 

mengandung pengetahuan sehingga dapat  dijadikan  media  pendidikan  massa.  

Ketiga,  menghibur.  Media massa biasanya menyajikan rubrik-rubrik atau 

program-program yang bersifat hiburan. Hal itu dihidangkan memang sengaja 

untuk menghibur atau yang lebih penting lagi untuk mengimbangi berita-berita 

berat (hard news)  dan  artikel-artikel  yang  dapat mengurus  perhatian  dan  

pikiran pembaca. Keempat, memengaruhi. Melalui  fungsinya yang keempat  ini 

pers memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat.Melalui 

fungsi-fungsi tersebut, khususnya fungsi memengaruhi, media cetak  dapat 

melakukan  kontrol  sosial  (social  control)  secara  bebas  dan bertanggung  

jawab.  

2.6.2 Media Elektronik 

 Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan  
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diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, 

atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang termasuk ke 

dalam media elektronik antara lain : televisi, radio, komputer, handphone, dan alat 

lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik 

(Surya, 2012).  

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media 

elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik 

modern, seperti radio, televisi,komputer, handphone, dll (Alwi, 2007). 

Beberapa jenis media elektronik yang banyak digunakan di Indonesia, antara lain 

(Surya, 2012 ; Alwi, 2007 ; Dreilinger, 2014) : 

1. Televisi 

TV atau televisi berasal dari bahasa Yunani yaitu teleyang berarti jauh dan 

bahasa Latin yaitu visoyang berarti penglihatan. Jadi, TV bisa diartikan sebagai 

suatu alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau 

penglihatan.  

2. Radio 

Radio adalah transmisi sinyal dengan cara modulasi dan radiasi 

elektromagnetik baik lewat udara atau ruangan hampa udara. 

3. Telepon seluler atau  

Handphone/Telepon seluler atau handphone adalah alat komunikasi modern 

tanpakabel atau wireless sehingga mudah dibawa kemana-mana. 

2.7 Video klip 

Video merupakan salah satu bentuk dari media massa yang memiliki 

peranan dan pengaruh yang cukup kuat kepada masyarakat. Video termasuk 
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dalam media massa elektronik yang karakteristiknya serupa dengan film. Video 

merupakan rekam gambar hidup yang didukung dengan adanya suara yang 

mengikutinya. Video itu sendiri menjadi saran baru untuk memberikan informasi 

seputar hiburan, peristiwa, cerita, serta musik. 

Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, 

mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan 

film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. 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, dengan 

satuan fps (frame per second). Karena dimainkan dalam kecepatan yang tinggi 

maka tercipta ilusi gerak yang halus, semakin besar nilai frame rate maka akan 

semakin halus pergerakan yang ditampilkan. 

Video clip merupakan penggabungan antara musik dan visual yang 

awalnya digunakan sebagai media promosi. Video klip digunakan produser untuk 

mempromosikan lagu-lagunya kepada khalayak ramai lewat televisi dan internet. 

Visual di dalam video klip sangat berperan penting untuk memperkenalkan 

artisnya kepada khalayak. Tidak hanya visual, di dalam video klip pun ada narasi 

atau lebih mudahnya alur cerita yang disajikan layaknya sebuah film yang 

menjadikan khalayak lebih memahami dan merasakan apa makna yang 

terkandung dari lagu tersebut. Tanpa di sadari, video clip menjadi menarik karena 

adanya gambar dan alur cerita, sehingga khalayak akan lebih terhibur dengan lagu 

yang di dengarnya. Maka dari itu video klip di yakini para produser untuk 

memperkenalkan artinya secara audio dan visual, menjadikan video clip sebagai 
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media baru untuk menyampaikan pesan yang inging disampaikan oleh pembuat 

lagu.  

Seiring berjalannya waktu, video klip tidak hanya menjadi alat promosi, 

melainkan sebuah seni yang maju bersama para pelaku music seluruh dunia. 

Video klip ini banyak digunakan oleh para pelaku musik untuk memperkuat pesan 

yang ingin mereka sampaikan lewat lagunya. Seperti band Angsa & Serigala 

dalam video klipnya yang berjudul “Detik dan Waktu”, yang dimana di video klip 

tersebut menceritakan tiga orang laki-laki yang jauh dari maskulinitas. Ini 

menandakan ada sebuah kesenjangan sosial didalam video klip tersebut. Video 

klip telah menjadi media untuk berekspresi antara pembuat lagu dan sineas untuk 

menyampaikan pesan yang tertuang didalam lagu tersebut dan dutampilkan secara 

visual.  

Ada banyak teknik dan gaya bercerita secara visualisasi yang dapat 

digunakan dalam membuat video klip. Ada yang menggunakan sinkronisasi ritme 

musik dengan visual, ada yang memanfaatkan dari segi cerita yang dipaparkan 

secara berurutan, dan ada juga yang memanfaatkan dari medianya. Para ahli dan 

pemerhati video clip mengklarifikasi ke dalam beberapa tipe, namun pada 

perinsipnya video klip dijabarkan ke dalam dua tipe, yaitu Cinematic Video dan 

Potographic Video. 

Cinematic Video adalah video klip yang menitikberatkan pada narasi dan 

alur cerita yang jelas, sedangkan Photograpic Video yang kebalikan dari 

cinematic video tidak menitikberatkan pada narasinya. Bahkan cenderung untuk 

mengabaikan cara tutur film pada umumnya. 
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Selain dua tipe video klip diatas, ada dua tipe lagi didalam video klip yaitu 

Performance klip dan Progressive klip. Tipe performance klip lebih berfokus pada 

penampilan penyanyi atau grup musiknya, sedangkan progressive klip adalah 

bagian dari cinematic video yang tidak terlalu mengandalkan cerita dan visual 

yang berlebihan. Dalam progressive video tidak ada jalan cerita, yang ada hanya 

perubahan waktu dan perpindahan tempat yang didapat dari proses editing. 

Para pakar dan pemerhati video klip membaginya menjadi beberapa tipe 

yang berbeda. Menurut Colin Stewart dan Adam Kowaltzke , industri musik 

membagi video klip kedalam dua tipe utama, yaitu:  

1. Conceptual clips  

Conceptual clipsmerupakan video klip yang beradasarkan pada suatu tema 

sentral tertentu. Pada umumnya tipe klip ini memiliki plot dan jalan cerita, tapi 

ada juga yang hanya berupa kumpulan gambar-gambar yang disatukan. 

Conceptual clipsini dibagi menjadi dua bagian:  

a. Narrative musik video, maksudnya adalah klip yang memiliki visualisasi 

sesuai dengan apa yang ingin diceritakan oleh lirik musiknya.  

b. Non-narrative music video, dalam tipe non-narrative, jalan cerita selalu 

diabaikan. Biasanya tipe klip ini terdiri dari kumpulan-kumpulan gambar yang 

mungkin tidak memiliki satu tema. Tipe ini lebih mementingkan penggabungan 

antara musik dan visual dengan harapan dapat membangkitkan suatu emosi 

tertentu pada audiensnya.  

2. Performance clips  

Tipe video klip ini lebih terfokus pada penampilan penyanyi/bandnya. 

Video klip tipe ini mungkin terlihat kuno bagi kebanyakan audiens sekarang 
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karena merupakan tipe video klip yang populer pada tahun 1960 dan 1970. 

Sedangkan dalam bukunya “making musik video”, David Kleiler dan Robert 

Moses membagi video klip menjadi cinematic videodan photographic video. 

Keduanya dapat dibedakan dari ada atau tidaknya jalan cerita dalam video klip 

tersebut. Mungkin tidak jauh berbeda dari pembagian narrativedan non-narrative 

music video, yaitu apakah visualnya bercerita sebagaimana liriknya bercerita atau 

hanya berupa penggabungan musik dan visual untuk menceritakan emosi tertentu. 

Adam Bernstein, seorang sutradara video klip, membagi video klip menjadi 

performance video, narrative video, ethereal videodan kemudian video yang 

menggabungkan ketiganya.  

Sedangkan Douglas Rushkoff, seorang analis media, mengkategorikan 

video klip kedalam 2 genre utama yaitu cinematic videodan photographic video.  

1. Cinematic video  

Cinematic videomerupakan tampilan video yang lebih mengandalkan tutur 

film berupa narasi. Video dengan genre ini menggunakan tutur film tradisional 

yaitu lebih menyerupai sebuah cerita pendek. Genre ini juga mengandalkan narasi 

cerita dan cara tutur atau cara berceritanya. Beberapa contoh cinematic video 

adalah ‘papa don’t preach’ dari Madonna dan ‘janie’s got a gun’nya Aerosmith. 

Kedua video klip ini dikategorikan sebagai cinematic videoyang klasik karena 

tampilan visualnya merupakan ilustrasi cerita dari liriknya. Narasinya diceritakan 

melalui gambar-gambar yang dramatis yang kemudian digabungkan dengan 

penampilan artisnya. Meskipun begitu tidak semua cinematic video 

mengandalkan narasi dan gambar-gambar yang dramatis. Genre ini disebut 

sebagai progressive video.  
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2.  Photographic video  

Sedangkan Photographic video, kebalikan dari cinematic videomerupakan 

salah satu kategori video klip yang tidak mengandalkan cara tutur cerita film. 

Genre video ini lebih berlandaskan pada fotografi, warna, gerak dan juga pada 

tampilan dan rasa yang ditampilkan video dibandingkan jalan ceritanya. 

Masing-masing teknik mempunyai kelebihannya dan setiap sutradara 

memiliki kecenderungan atau cirri khasnya masing-masing. Kecenderungan untuk 

memilih teknik dan gaya visualisasi ini bisa di sebabkan kerena factor dari musik 

atau band itu sendiri, misalnya genre musiknya ataupun konsep yang diusung oleh 

band itu sendiri. Hal ini menjadi pertimbangan dalam memvisualkan karya cipta 

tersebut ke dalam bentuk video.  

2.7.1 Video klip Sebagai Semiotika Visual 

Dilihat dari sudut pandang semiotika, komunikasi visual adalah sebuah 

‘sistem semiotika’ khusus, dengan perbendaharaan tanda (vocabulary) dan sintaks 

(syntagm) yang khas, yang berbeda misalnya dari sistem semiotika seni. Di dalam 

sistem semiotika komunikasi visual melekat fungsi ‘komunikasi’, yaitu fungsi 

tanda dalam menyampaikan pesan (message) dari sebuah pengirim pesan (sender) 

kepada para penerima (receiver) tanda berdasarkan aturan atau kode-kode 

tertentu. Fungsi komunikasi mengharuskan ada relasi (satu atau dua arah) antara 

pengirim dan penerima pesan, yang dimediasi oleh media tertentu. Meskipun 

fungsi utamanya adalah komunikasi, tetapi bentuk-bentuk komunikasi visual juga 

mempunyai fungsi signifikansi, yaitu fungsi dalam menyampaikan sebuah konsep, 

isi, atau makna. Ini berbeda dengan bidang lain, seperti seni rupa (khususnya seni 

rupa modern) yang tidak mempunyai fungsi khusus komunikasi seperti itu, akan 
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tetapi ia memiliki fungsi signifikansi. Fungsi signifikasi adalah fungsi dimana 

penanda (signifier) yang bersifat kongkret dimuati dengan konsep-konsep abstrak, 

atau makna, yang secara umum disebut petanda (signified). Dapat dikatakan 

disini, bahwa meskipun semua muatan komunikasi dari bentuk-bentuk 

komunikasi visual ditiadakan, ia sebenernya masih mempunyai muatan 

signifikasi, yaitu muatan makna. 

Efektivitas pesan menjadi yang utama dari desain komunikasi visual. 

Berbagai desain bentuk komunikasi visual: iklan, fotografi, poster, film, karikatur, 

acara televisi, video klip adalah diantara bentuk-bentuk komunikasi visual, yang 

melaluinya pesan-pesan tertentu di sampaikan dari pihak pengirim (desainer, 

produser, copywriter) kepada penerima (pengamat, penonton, pemirsa). 

Semiotika komunikasi mengkaji tanda dalam konteks komunikasi yang 

lebih luas, yang melibatkan berbagai elemen komunikasi, seperti saluran, sinyal, 

media, pesan, kode (bahkan juga noise). Semiotika Komunikasi menekankan 

aspek produksi tanda (sign production) di dalam berbagai rantai komunikasi, 

saluran dan media ketimbang sistem tanda (sign system). Di dalam semiotika 

komunikasi, tanda ditempatkan pada rantai komunikasi, sehingga mempunyai 

peran yang penting dalam menyampaikan pesan (Tinarbuko, 2008). 




