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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak 

bisa dihilangkan eksistensinya. Maka dari itu, komunikasi mengalami 

perkembangan yang sangat pesat dalam sejarah peradaban manusia. Salah satu 

bagian dari komunikasi yang berkembang sangat pesat yaitu komunikasi massa. 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa. Media 

massa dibagi menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak 

terdiri dari koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Sedangkan media elektronik 

seperti radio, televisi, film, dan video. Melalui media massa, segala bentuk 

informasi akan disampaikan dengan mudah tanpa batasan ruang dan waktu. Video 

yang merupakan salah satu bentuk dari media massa memiliki peranan dan 

pengaruh yang cukup kuat kepada masyarakat. Video termasuk dalam media massa 

elektronik yang karakteristiknya serupa dengan film (Ardianto, 2017: 12).  

Video merupakan rekaman gambar hidup yang didukung dengan adanya 

suara. Video berasal dari bahasa Latin “video-vidi-visum” yang artinya melihat 

(mempunyai daya penglihatan) atau dapat melihat. Video menjadi sarana baru yang 

dijadikan untuk menyebarkan hiburan, peristiwa, cerita, lawak, serta musik. Video 

dapat digunakan dalam dunia musik, salah satunya digunakan sebagai video klip. 

Perkembangan video klip berkaitan erat dengan perkembangan industri musik. Pada 

industri musik dunia, video klip dipelopori oleh penyanyi legendaris Michael 

Jackson dan Madonna yang di dalam videonya tidak hanya sekadar menari dan 

bernyanyi di panggung, melainkan tetap berdiri di atas scenario dan storyboard 
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yang pastinya sudah ditentukan. Video klip mulanya merupakan sarana promosi 

lagu atau album bagi pemusik, penyanyi, maupun grup music (Ardianto, 2017: 15). 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka perkembangan video juga 

ikut berkembang pesat.   

Dalam pembuatan video klip dibutuhkan ide dan kreatifitas. Video klip yang 

menarik menambah minat penikmat musik. Selain itu, konten dalam video klip juga 

memberikan kesan tersendiri kepada penonton. Tema budaya dalam video klip 

memberikan perhatian berbeda kepada penikmat musik. Kebudayaan menempati 

posisi sentral di seluruh tatanan kehidupan manusia. Budaya identik dengan yang 

namanya adat istiadat. Istilah “adat” berasal dari bahasa Arab yang kalau 

diterjemahkan ke dalam ke Bahasa Indonesia yaitu “kebiasaan”. Adat atau 

kebiasaan yang dimaksud adalah tingkah laku seseorang atau sekelompok 

masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan kemudian diikuti oleh 

keturunannya dalam waktu yang lama. Setiap bangsa Negara ataupun daerah pasti 

memiliki adat-istiadatnya tersendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adat-

istiadat mencerminkan kepribadian dari suatu masyarakat atau suatu bangsa 

(Oetomo, 2001: 40). 

Video klip sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi yang 

menyampaikan pesan dengan menggunakan audio visual. Selain itu, video klip 

tersebut juga digunakan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan sangat 

baik. Video klip merupakan salah satu media komunikasi yang berkembang seiring 

dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi tidak terlepas dari era globalisasi 

yang kian hari makin menunjukan eksistensinya.  
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Globalisasi merupakan suatu kondisi dimana batas-batas geografis seolah-

olah tidak ada. Penduduk dunia berada dalam ruang kaca dimana mereka dapat 

melihat kejadian diluar daerahnya dengan jelas tanpa perlu mendatangi daerah 

tersebut, keadaan ini merupakan dampak dari berkembang pesatnya teknologi. 

Video sebagai alat komunikasi massa memiliki peran yang sangat besar dalam 

menyampaikan pesan kepada masyarakat.  Melalui lantunan lagu dengan video klip 

nya yang menarik dapat menjadi sarana yang efektif, manusia cendrung menyukai 

keindahan dan kesenangan, lantunan music dengan ditambah visualisasi gambar 

yang menarik melalui video klip sebuah lagu biasanya dapat lebih cepat diingat oleh 

para penikmat music (Baran, 2012: 90).  

Selain itu, video klip tersebut juga digunakan agar pesan yang disampaikan  

dapat diterima dengan sangat baik. Lagu dan video klip sebagai sarana 

penyampaian pesan juga dilakukan oleh Marjinal yang berjudul “Negri Ngeri”. 

Video klip yang diupload pada tahun 2014 di Youtube adalah salah satu media 

penyampaian pesan yang bercerita tentang pengalaman hidup masyarakat Indonesia 

yang termarjinalkan. Tidak hanya itu, lagu ini juga merupakan refleksi terhadap 

kehidupan masyarakat Indonesia yang tertindas oleh kaum mayoritas. 

Kaum marjinal atau kelompok terpinggirkan biasa diasumsikan bahwa 

mereka adalah orang miskin. Namun demikian, terpinggirkan dan miskin tidaklah 

sama. Orang miskin biasanya masuk dalam kelompok terpinggirkan, tetapi orang 

yang terpinggirkan tidak selalu bisa disebut miskin. Oleh karena itu, kelompok 

terpinggirkan mencakup orang yang mengalami satu atau lebih dimensi 

penyingkiran, diskriminasi atau eksploitasi di dalam kehidupan sosial, ekonomi, 

dan politik. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan ekonomi dan hidup dalam 
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gaya hidup yang paling sederhana, kelompok-kelompok terpinggirkan senantiasa 

menolak istilah miskin atau kemiskinan. Kelompok marjinal juga diidentikan 

dengan kelompok minoritas. Kelompok minoritas merupakan orang-orang yang 

diperlakukan secara diskriminatif dalam masyarakat karena ciri fisik tubuh atau 

asal-usul keturunannya atau kebudayaannya berbeda (Suparlan, 2004). Mereka 

tidak hanya diperlakukan sebagai orang luar dalam masyarakat tempat hidup 

mereka, namun juga menempati posisi yang tidak menguntungkan, karena mereka 

tidak memperoleh akses terhadap sosial, ekonomi, dan politik. 

Dalam music video yang berjudul Negri Ngeri karya Marjinal ini 

menjelaskan mengenai kondisi masyarakat Indonesia. Pengangguran dan 

kemiskinan yang terjadi di Indonesia digambarkan sebagai masyarakat yang 

menderita dan terpinggirkan. Selain pengangguran, dalam lagu ini juga dijelaskan 

mengenai anak yang hidup dijalanan tanpa bisa mendapatkan kehidupan dan 

pendidikan yang layak. Melalui lagu inilah grup musik Marjinal berusaha 

memperjuangkan kaum minoritas yang terpinggirkan ini.  

Video klip sendiri merupakan suatu media komunikasi yang membawa  

muatan kepada khalayak memberikan berbagai makna yang ingin disampaikan oleh 

kreator kepada masyarakat, karena dengan adanya media komunikasi bentuk video 

klip yang digambarkan dapat dilakukan secara mendalam dan meliputi seluruh 

unsur komunikasi yaitu bahasa tubuh, ekspresi wajah dan pemilihan intonasi. Dari 

pemaparan yang tersaji diatas peneliti memahami bahwa sebuah videoklip tentu 

membawa pesan-pesan tertentu, salah satunya ialah pesan Sosial. Dan peneliti 

menganggap salah satu pesan tersebut terdapat pada tayangan videoklip yang 

berjudul “Negri Ngeri” oleh Marjinal. Peneliti ingin sekali mengkaji lebih 
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mendalam dan mengetahui pesan kritik sosial seperti apa yang tertuang dalam 

sebuah videoklip. Berangkat dari sanalah Peneliti ingin mengangkat judul Pesan 

Kritik Sosial Dalam Video Clip Lagu “Negri Ngeri” Karya Marjinal (Analisis 

Isi Kualitatif Pada Video Clip “Negri Ngeri”)                             

 1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumusan masalah yang akan 

menjadi objek penelitian ini adalah: Bagaimana pesan kritik sosial yang 

disampaikan Band Marjinal pada video klip "negri ngeri"?  

 1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah adalah 

untuk mengetahui bagaimana pesan kritik sosial yang disampaikan oleh Band 

Marjinal pada video klip "negri ngeri" yang diteliti secara kualitatif.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis  

Dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pendalaman studi ilmu komunikasi, 

khususnya bagi peminat kajian komunikasi audio visual, sehingga mampu 

menjadi referensi bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang.   

1.4.2. Manfaat Akademis  

Hasil dari penelitian ini secara akademis dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dalam dunia ilmu pengetahuan serta kalangan akademis, Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap perkembangan dan 

pendalaman studi yang mengunakan pendekatan analisis isi. Selain itu juga agar 

dapat dijadikan referensi serta komparasi untuk penelitian sejenis dimasa yang 

akan datang.  

 


