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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lagu adalah salah satu media untuk mengekpresikan perasaan penulis. 

Lagu sebagai karya seni, dapat juga dijadikan sebagai media menyampaikan 

pesan. Beragam genre lagu hadir untuk memanjakan telingan pendengar 

sehingga mereka nyaman mendengar lagu tersebut dan pesan yang 

terkandung di dalamnya dapat lebih mudah untuk disampaikan. Beragam 

genre musik  diantaranya pop, jazz, rock, blues, dan sebagainya. 

Lagu sering digunakan oleh para seniman, karena pesan yang 

disampaikan oleh media mainstream (televisi dan surat kabar) sudah banyak 

digunakan sebagai media komersil. Lagu sebagai media penyampai pesan, 

biasanya berisi kritik-kritik sosial, balada, serta menyuarakan keadilan dan 

kesetaraan. Pesan-pesan tersebut disampaikan melalui lirik lagu dan juga 

seni visual dari video klip lagu. Lagu sebagai media massa dapat 

menunjukkan mana etika yang baik dan mana etika yang tidak baik. 

John Legend adalah salah seorang seniman yang menggunakan lagu 

sebagai media untuk menyampaikan pesan sosial. Ia merupakan sosok yang 

gemar menyuarakan pesan perdamaian melalui karya-karyanya. Salah 

satunya ialah sebuah lagu berjudul Surfire yang dirilis pada 22 Mei 2017.  

Lagu tersebut berhasil mencuri perhatian lebih dari 9,7 juta lebih viewers 

(sumber :youtube.com/20/10/2017). Tidak hanya itu, karya tersebut juga 

berhasil memenangkan berbagai penghargaan. Beberapa penghargaan 
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tersebut diantaranya ialah The Best Fight  Against the System pada ajang 

MTV Video Music Award 2017 (sumber : www.billboard.com). 

John Legend melalui karya audio visual mencoba untuk mengkritisi 

kebijakan pemerintah Amerika secara khusus, serta masyarakat Amerika 

secara umum. Isu-isu yang dikritisi adalah keberagaman yang berkaitan 

dengan isu rasial, agama, dan budaya. Tujuannya adalah agar masyarakat 

sadar dan ikut serta dalam menyoroti berbagai persoalan yang berkembang 

di masyarakat, untuk kemudian dicari jalan keluarnya bersama. 

 Pada video klip lagu Surefire terdapat sebuah cerita mengenai kisah 

cinta sepasang kekasih di Mexico yang memiliki latar belakang budaya serta 

agama berbeda. Pada video klip tersebut, digambarkan bagaimana tantangan 

pasangan tersebut menjalani kisah asmara ditengah lingkungan yang kurang 

memahami keberagaman. Pesan tersebut terkait dengan kondisi yang ada di 

Amerika. Sebagai negara yang dianggap sebagai negara termaju di dunia, 

Amerika memiliki magnet yang besar untuk menarik kedatangan imigran.  

Hal tersebut menjadi awal dari segala keragaman yang ada pada negara adi 

kuasa tersebut.  Setengah dari populasi di Amerika Serikat berpendapat 

bahwa isu ras masih menjadi masalah besar di negara Paman Sam itu, 

menurut data polling yang diperoleh dari Pewresearch.com (sumber: 

tribunnews.com). Keragaman tersebut selanjutnya menjadi akar dari 

masalah yang berbasis budaya. Diskriminasi antar kelompok yang berbeda, 

hingga fenomena Islamophobia yang semakin merambah.   

 Isu-isu mengenai ras merupakan sebuah bahasan yang sensitive di 

berbagai belahan dunia. Hal itu menjadikan video klip lagu Surefire menuai 
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pro dan kontra. Video ini mendapatkan 196.864 likes serta 6.408 dislike 

sejak peluncuran pertamanya pada 22 Mei 2017. Ada sekitar 7000 komentar 

pada video klip tersebut yang terdiri dari pernyataan setuju dan tidak setuju 

pada pesan yang disampaikan oleh John Legend melalui karyanya tersebut. 

Sebagian besar netizen yang membubuhkan komentarnya menyatakan sikap 

setuju dan respect atas karya John Legend (youtube.com/21/9/17).  

Dalam video yang Ia upload di situs youtube.com, banyak netizen 

berkomentar mengenai pendapat mereka terhadap videoklip tersebut. Salah 

seorang netizen dengan nama akun youtube The Specialist mengatakan 

dalam kolom komentar “What an interesting video, this is one of the muslim 

music video i saw from an american artist like john legend, john legend is 

trying to give a very deep message thru this video. Make friend, not 

enemies.” (Video yang sangat menarik, ini adalah video musik tentang 

muslim pertama yang aku lihat dari seorang artis amerika sekelas John 

Legend, ia mencoba memberi pesan yang sangat dalam melalui video ini. 

Carilah sahabat, bukan musuh) (youtube.com/surefire/komentar). 

Netizen lain dalam kolom komentar, mengaku sangat tersentuh dan 

tak sedikit yang mengatakan mereka menangis setelah melihat videoklip 

tersebut. Netizen menganggap bahwa perbedaan merupakan kekuatan yang 

dapat dipersatukan. Video ini juga memuat kritik terhadap kebijakan 

pemerintah terkait kebijakan terhadap imigran Mexico dan juga Muslim 

America. Seorang netizen dengan nama akun Souhila Edrissi kemudian 

mengatakan “hello Mr Donald Trump, this is a gift from John Legend. 

Enjoy it, peace and love to all people in this world” (Halo Tuan Donald 
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Thrump, ini adalah pemberian dari John Legend. Nikmati, damai dan cinta 

untuk semua insan di dunia) merujuk pada pesan-pesan damai John Legend 

kepada kebijakan pemerintah Amerika Serikat. 

Setiap komentar positif yang dilontarkan, mendapat ratusan likes, 

bahkan tidak ada yang memberikan dislike pada komentar-komentar 

tersebut. Setiap komentar tersebut juga ditanggapi positif melalui komentar 

dari netizen lainnya. Sangat jarang dijumpai komentar bernada negatif 

dalam postingan tersebut. Jika ditemui komentar bernada negatif, hal itu 

berkenaan dengan cara bergaul remaja muslim wanita dengan lawan jenis,  

atau cara berpakaian dalam video dan hal-hal teknis lain, bukan menyangkut 

pesan mendalam yang diusung dalam videoklip dari John Legend tersebut 

(youtube.com/surefire/komentar). 

 Berdasarkan paparan fenomena di atas, peneliti ingin melakukan 

sebuah studi mengenai  pemaknaan penonton terhadap pesan yang ada 

dalam  video klip lagu Surefire. Penonton yang akan dijadikan subjek 

penelitian adalah mahasiswa KINE (Kelompok Studi Sinematografi ) Klub 

Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti memilih Mahasiswa yang 

tergabung dalam KINE Klub UMM karena dianggap mengerti dan 

mememahami media, sinematografi, serta pesan dalam videoklip dan juga  

cara menyampaikan pesan melalui video klip ataupun karya audio visual 

(AV).  

Selain itu kelompok tersebut juga sering mengadakan kajian mengenai 

karya audio visual, serta pesan yang terkandung di dalamnya. Salah satu 

kajian mengenai film yang sering diadakan KINE Klub UMM bertajuk 
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WTF (Watch and Talk Film) dengan kegiatan menonton film bersama untuk 

kemudian me-review bersama unsur-unsur film seperti konsep, konten, 

ataupun konteks dari film tersebut. Universitas Muhammadiyah Malang 

dipilih karena mahasiswa dari universitas dengan basic islam yang kuat 

diharapkan dapat memberikan masukan, sudut pandang, serta pemahaman 

terkait peran perempuan dalam video klip “Surefire” karya John Legend. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan pra survey kepada 

pengurus UKM Kine Klub. Berdasarkan hasil pra survey, terdapat 

perbedaan pendapat diantara anggotanya mengenai pemaknaan pesan yang 

terkandung dalam video klip. Sebagian responden berpendapat bahwa pesan 

yang disampaikan melalui videoklip adalah pesan mengenai cinta beda 

agama. Sebagian lain, ada yang memaknai sebagai usaha unuk menyuarakan 

perdamaian, peace keeping, namun ada juga yang menentang video klip 

tersebut karena pemeran wanita dianggap mengorbankan agamanya untuk 

mengejar cinta dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan Mahasiswa yang tergabung 

dalam kelompok KINE Klub Universitas Muhammadiyah Malang  terhadap 

video klip “Surefire” karya  John Legend. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pemaknaan Mahasiswa kelompok KINE Klub Universitas 

Muhammadiyah Malang  terhadap video klip “Surefire” karya  John 

Legend. 

 

1.4 Manfaat Penelitian. 

 

A. Manfaat akademis  

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat  menjadi referensi 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu komunikasi, 

khususnya tentang pemaknaan dari sebuah konten media yang digunakan 

sebagai media komunikasi. 

 

B. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi, ide, gagasan, inspirasi bagi praktisi yang bergerak dalam bidang 

konten media. 

 


