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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Komunikasi Massa dalam Konteks Audio Visual 

Seiring dengan perjalanan peradaban manusia, maka kebutuhan akan 

komunikasi juga mengalami perubahan. Untuk berkomunikasi, manusia tidak 

hanya mengandalkan cara-cara tradisional dan sederhana. Saat ini manusia juga 

menggunakan dan memanfaatkan berbagai media yang diciptakan untuk memenuhi 

kebutuhan komunikasinya seperti: film, video klip, televisi, radio, majalah dan surat 

kabar. Komunikasi yang menggunakan media massa lazim kita sebut sebagai 

komunikasi massa. Secara konkretnya Little Jhon mendefinisikan komunikasi 

massa  adalah suatu proses dimana organisasi media memproduksi pesan-pesan 

(messages) dan mengirimkan kepada publik. Dan melalui proses tersebut, sejumlah 

pesan akan digunakan atau dikonsumsi audiens (Panuju, 1997: 117). 

  Definisi yang paling sederhana tentang komunikasi massa dirumuskan 

Bittner: “Mass communications is message communicated through a mass medium 

to a large number of people” (komunkasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang). Definisi yang 

lebih lengkap adalah: “Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang 

ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonym melalui 

media cetak atau elektronis, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara 

serentak dan sesaat” (Rahmat, 1994: 188-189). 

Komunikasi mempunyai banyak arti dan sifat serba ada. Fenomena 

komunikasi adalah sesuatu yang konstan dan tidak berubah tetapi hanya 

pemahamannya saja yang berubah. Dari pernyataan Wawan Kuswandi komunikasi 
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berasal dari bahasa Yunani, yaitu “common” yang diterjemahkan dalam bahasa 

inggris menjadi “shared by all alike” (Rahmat, 1994: 16). Menurut Astrid S. 

Susanto komunikasi sebagai berikut: “suatu kegiatan pengoperan lambang-lambang 

yang mengandung arti dan bertujuan memberi partisipasi” (Susanto, 1984: 1-2) 

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa komunikasi itu mempunyai 

beberapa pengertian pokok, yaitu:  

a. Komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, 

penurunan dan pengolahan pesan. Membentuk pesan, artinya menciptakan 

sesuatu idea atau gagasan.  

b. Pesan merupakan produk utama komunikasi, pesan dapat berupa lambang-

lambang yang menyelesaikan ide/gagasan, sikap, perasaan, praktek atau 

tindakan. Bentuk bisa berupa kata-kata, gerak-gerik, atau tingkah laku.  

c. Komunikasi dapat terjadi dalam diri seseorang, antara dua orang, diantara 

beberapa orang atau banyak orang.  

d. Komunikasi mempunyai tujuan tertentu, yang artinya komunikasi yang 

dilakukan sesuai dengan keinginan dan kepentingan para pelakunya.  

Proses komunikasi melalui media penyiaran, pada dasarnya merupakan sistem 

komunikasi yang menggunakan medium khusus. Sistem komunikasi prnyiaran ini 

dalam tatanan sosial berfungsi sebagai berikut:  

a. Informasi  

Informasi yang bersifat pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan dan 

penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, pendapat serta komentar, yang 

semuanya sangat diperlukan untuk dipahami. Artinya bisa memahami keadaan 

masyarakat lingkungan dan atau masyarakat luas. Dengan berbekal 
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pengetahuan yang cukup, orang akan mampu memberikan tanggapan perihal 

orang lain, lingkungan serta situasinya, baik di kawasan Nasional maupun 

Internasional.  

b. Sosialisasi dan Integrasi  

Berbekal berbagai pengetahuan seseorang akan mudah untuk.  

1) Bertindak sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi 

lingkungannya.  

2) Bisa melibatkan dirinya untuk ikut secara aktif dalam kehidupan 

masyarakat luas.  

3) Seseorang bisa mengintegrasikan dirinya, sehingga mudah saling 

mengenal serta menghormati cara hidup, pandangan hidup, aspirasi 

kebudayaan orang lian, atau kelompok lain yang berlainan sifatnya.   

c. Motivasi  

Akan memberikan rasa percaya diri kepada khalayak, sehingga akan selalu 

berusaha mencapai tujuan yang bersifat mendadak maupun tujuan akhir, 

dengan demikian baik perorangan maupun masyarakat akan mendapatkan 

motivasi yang bersifat:  

1) Mendorong tercapainya pilihan pribadi maupun aspirasi perorangan.  

2) Membina kegiatan, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, 

untuk diarahkan kea rah pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama.  

d. Debat dan Diskusi  

Karena yang disampaikan berupa fakta dan kejadian, maka sangat diperlukan 

untuk:  
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1) Memudahkan terjadinya kesepakatan dan penjelasan tentang adanya 

berbagai pandangan yang berbeda.  

2) Merangsang perhatian umum, agar lebih besar keterlibatannya dalam 

masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, demi untuk pencapaian 

tujuan bersama, baik yang menjadi kepentingan Nasional maupun 

Internasional.  

e.Menyiarkan pengetahuan untuk memajukan perkembangan intelektual, 

pembentukan sifat. Demi tercapainya kepandaian/keterampilan serta 

kesanggupan di semua tingkat kehidupan.  

f. Pembinaan kebudayaan  

Penyebaran hasil-hasil kebudayaan dan kesenian yang bertujuan. Melestarikan 

warisan masa lalu serta mempertahankan nilai luhur yang terkandung di 

dalamnya, juga memperluas cakrawala pandangan masyarakat, menggugah 

serta menumbuhkan imajinasi serta menggerakkan daya kreativitas. Tetapi di 

samping itu sanggup menerima peluberan siaran dari luar negeri, yang berbeda 

budayanya, sikap hidup serta adat kebiasaan. Hal ini disebabkan penyebaran 

dan pelestarian budaya, yang bertujuan untuk memperkukuh kebudayaan 

sendiri serta berkemampuan untuk mengadaptasi dirinya, terhadap kebudayaan 

asing, tanpa pengorbanan kebudayaan sendiri.  

g. Hiburan  

Penyiaran drama, tarian, kesenian, sastra, musik, olahraga, permainan dan 

kegiatan fisik, emosi atau kejiwaan lainnya, melalui isyarat-isyarat, lambang-

lambang, suara dan gambar, bertujuan untuk menciptakan kenikmatan yang 

bersifat rekreasi bersama (Ardianto, 2008: 35-38). 
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2.2. Video Klip  

2.2.1. Tinjauan Umum tentang Video Klip 

Video sebagai media baru komunikasi massa merupakan suatu bagian dari 

media elektronik dan memiliki karakteristik film. Sejalan dengan pendapat 

McQuail, video juga dapat digunakan dalam dunia music, salah satunya sebagai 

video klip (McQuail, 2005: 43). 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. Secara sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang 

bukan kata-kata. Menurut Larry A. Samovar dan Richard E.Porter, komunikasi 

nonverbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu 

setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh 

individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima; jadi 

definisi mencakup perilaku yang disengaja juga yang tidak disengaja sebagai bagian 

dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan; kita mengirim banyak pesan 

nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain 

(McQuail, 2005: 78). 

Video klip merupakan penggabungan antara musik dan visual yang awalnya 

digunakan sebagai media promosi para pelaku musik dunia. Video klip ini yang 

digunakan oleh para produser untuk mempromosikan music nya kepada khalayak 

lewat televisi dan toko-toko musik. Visual dalam sebuah video klip sangat disadari 

betapa pentingnya oleh para produser untuk memperkenalkan artis nya kepada 

khalayak. Tidak hanya visual, di dalam video klip juga terdapat alur cerita layaknya 

film yang menjadikan khalayak lebih memahami dan merasakan apa maksud dari 

lagu yang ingin musisi sampaikan. Tanpa disadari, video klip membuat khalayak 
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memutarnya secara berulang ulang dikarenakan mereka akan lebih terhibur karena 

adanya gambar dan alur cerita dari musisi favoritnya. Maka dari itu video klip 

diyakini sangat ampuh kegunanya untuk memperkenalkan artis para produser 

secara audio dan visual, serta bisa menjadikan video klip sebagai media baru untuk 

menyampaikan pesan yang ingin para pelaku music sampaikan lewat lagunya.  

 

2.2.2. Video Klip Sebagai Media Penyebaran Informasi 

Video klip merupakan penggabungan antara musik dan visual yang awalnya 

digunakan sebagai media promosi para pelaku musik dunia. Video klip ini yang 

digunakan oleh para produser untuk mempromosikan music nya kepada khalayak 

lewat televisi dan toko-toko musik. Visual dalam sebuah video klip sangat disadari 

betapa pentingnya oleh para produser untuk memperkenalkan artis nya kepada 

khalayak. Tidak hanya visual, di dalam video klip juga terdapat alur cerita layaknya 

film yang menjadikan khalayak lebih memahami dan merasakan apa maksud dari 

lagu yang ingin musisi sampaikan. Tanpa disadari, video klip membuat khalayak 

memutarnya secara berulang ulang dikarenakan mereka akan lebih terhibur karena 

adanya gambar dan alur cerita dari musisi favoritnya. Maka dari itu video klip 

diyakini sangat ampuh kegunanya untuk memperkenalkan artis para produser 

secara audio dan visual, serta bisa menjadikan video klip sebagai media baru untuk 

menyampaikan pesan yang ingin para pelaku music sampaikan lewat lagunya.  

Masing-masing teknik punya kelebihannya masing-masing, dan setiap 

sutradara memliki kecenderungan dan cirri khasnya masing-masing. 

Kecenderungan untuk memilih teknik dan gaya visualisasi ini bisa disebabkan 

karena faktor dari musik atau band itu sendiri Setiap band atau musik telah memiliki 

ruh nya tersendiri, misalnya genre musiknya ataupun konsep yang diusung oleh 
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band tersebut. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan tersendiri dalam 

memvisualkan karya music tersebut kedalam bentuk video.  

Video sebagai media komunikasi massa memiliki peranan yang sangat besar 

dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Video merupakan salah satu 

bagian dari media elektronik dan memiliki karakteristik seperti film. Secara 

etimologis, video berasal dari bahasa Inggris vi (visual) yang berarti gambar dan 

deo (audio) yang berarti suara. Dengan kelebihan gambar dan suara, video dapat 

menyampaikan pesan dengan baik kepada komunikan. Video berperan sebagai 

sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi 

kebiasaan, serta menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak dan sajian 

lainnya kepada masyarakat umum (McQuail, 2005: 13). 

Sejalan dengan pendapat McQuail (2005), video juga dapat digunakan 

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

video klip tak bisa dipisahkan dari perkembangan industri musik. Penyanyi Michael 

Jackson dan Madonna adalah yang memelopori video klip sebagai bentuk rekaman 

promosi yang tak sekadar memperlihatkan artis yang berputar-putar di atas 

panggung, tetapi memiliki skenario dan storyboard dengan adegan sinematik yang 

mengagumkan. Di Indonesia sendiri video klip berkembang dengan sangat pesat 

mulai tahun 2005 dan hampir bersamaan dengan munculnya televisi swasta. 

Perkembangan video klip juga sangat dipengaruhi oleh media massa (televisi dan 

internet) sebagai media yang mampu menampilkan video klip. Menurut Ibrahim 

(2007) media massa (televisi dan internet) dianggap sebagai suatu agen atau 

produsen kebudayaan yang mampu memberikan berbagai macam informasi dan 

dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat.  
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Hal ini juga menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara video klip sebagai 

bagian dalam media massa. Video klip sebagai sebuah kesenian memang memiliki 

bentuk yang unik. Tujuan awal pembuatan sebuah video klip adalah sebagai alat 

promosi, tetapi setelah promosi selesai, dia menjelma menjadi salah satu bentuk 

pop art. Seni dalam arti umum dalam era kapitalisme global saat dewasa ini 

mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem diferensiasi 

sosial melalui tanda  

dan simbol yang dimilikinya (Piliang, 2003: 117). Sehingga tujuan sebagai alat 

promosi menjadi lebih berkurang dan menjadi sebuah media pencitraan.  

Video klip dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai video art yang dapat 

menambah unsur seni dan kebebasan dalam bermusik. Terdapat dua hal penting 

dalam suatu video klip, yaitu simbol dan verbal. Simbol merupakan keselarasan 

antara lirik dan gambar dalam video klip, sedangkan verbal merupakan gaya 

penggambaran lirik dan gambar sehingga menimbulkan suatu kesatuan yang 

berhubungan. Penggunaan simbol-simbol dalam video klip tidak dapat lepas dari 

ideologi musisi dalam video klip tersebut. Simbol-simbol tersebut merupakan 

ekspresi yang untuk menyatakan pikiran dan perasaan. Ideologi sangat berpengaruh 

terhadap pemilihan simbol-simbol yang ada dalam video klip tersebut. Sehingga 

simbol-simbol tersebut dapat menggambarkan pemikiran yang dikomunikasikan 

oleh musisi kepada khalayak. Praktek komunikasi merupakan proses penyampaian 

pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai lambang panduan pemikiran dan 

perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, himbauan dan sebagainya 

yang dilakukan seseorang kepada yang lain, baik secara langsung maupun tidak 
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langsung melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan atau perilaku 

(Effendy,1989: 60). 

Banyak teknik dan gaya bercerita serta visualisasi yang dapat digunakan 

dalam membuat sebuah video klip. Ada yang menggunakan sinkronisasi ritme 

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

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

pakar dan pemerhati video klip mengklarifikasikanya kedalam beberapa tipe. 

Namun, pada prinsipnya video klip dapat dijabarkan ke dalam 2 tipe. Yaitu 

cinematic video dan photographic video. Cinematic video yaitu video klip yang 

menitikberatkan pada narasi dan jalan cerita yang jelas. Sedangkan Photographic 

video yang kebalikan dari cinematic video tidak menitikberatkan pada jalan cerita 

atau narasi. Bahkan cenderung untuk mengabaikan cara tutur film pada umumnya.  

Selain 2 tipe video klip diatas ada juga tipe video klip yang disebut sebagai 

performance clip dan progressive clip. Tipe performance clip lebih berfokus pada 

penampilan penyanyi atau grup musiknya. Sedangkan progressive clip yaitu bagian 

dari cinematic video yang tidak terlalu mengandalkan cerita dan visual yang 

dramatis. Dalam progressive video tidak ada jalan cerita, yang ada hanyalah 

perubahan waktu dan perpindahan tempat yang didapat dari teknik editing.  

Masing-masing teknik punya kelebihannya masing-masing, dan setiap 

sutradara memliki kecenderungan dan cirri khasnya masing-masing. 

Kecenderungan untuk memilih teknik dan gaya visualisasi ini bisa disebabkan 

karena faktor dari musik atau band itu sendiri Setiap band atau musik telah memiliki 

ruh nya tersendiri, misalnya genre musiknya ataupun konsep yang diusung oleh 

band tersebut. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan tersendiri dalam 
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memvisualkan karya music tersebut kedalam bentuk video. Seiring berjalannya 

waktu, video klip bukan hanya menjadi alat promosi saja, melainkan sebuah seni 

yang maju bersama para pelaku musik seluruh dunia. Video klip ini banyak 

digunakan oleh para pelaku musik untuk memperkuat pesan yang ingin mereka 

sampaikan lewat lagunya. Seperti band Bali Navicula dalam video klip nya yang 

berjudul “Kartini”, yang dimana video klip tersebut menceritakan potret para ibu-

ibu petani yang menolak atas didirikanya pabrik  semen di desanya yaitu di 

Pegunungan Kendeng (Rembang, Blora, Pati, Groboga, Kudus) Jawa Tengah. 

Navicula menggunakan video klipnya untuk mengkritik PT. Semen Indonesia. 

Video klip telah menjadi media berekspresi anatara pelaku musik dan sineas untuk 

menyampaikan pesan yang dituliskan lewat lagu, dan ditampilkan secara visual. 

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengambil video klip yang memiliki pesan 

kritik sosial yang berjudul “Negri Ngeri” karya Marjinal yang diluncurkan pada 

tahun 2014. 

 

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kritik Sosial  

2.3.1. Pengertian Kritik Sosial  

Apa yang dikehendaki dari kritik membangun tidak lebih dari sekedar saran, 

petunjuk-petunjuk bukan sebuah kecaman atau kontrol yang dapat membawa malu 

atau menyakitkan bagi penerima kritik (Susetiawan dalam kritik sosial, 1997: 1).  

Kata kritik secara harfiah yang dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang  disertai uraian dan 

pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dsb (Depdikbub, 

2005:466). Ketika kritik dilakukan hanya dengan menggunakan arti kritik secara 

harfiah tanpa adanya sebuah benteng yang membatasi atau dalam hal ini adalah 
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budaya setempat maka pelaku kritik bisa jadi tidak mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan dari kritik tersebut. Karena penerima kritik tidak lagi menganggap kritik 

tersebut sebagai sebuah koreksi atas kinerja atau kebijakannya, akan tetapi  bisa 

menganggap kritik sebagai sebuah kebencian semata. Konsep kritik yang sedang 

berlangsung sekarang di negeri ini tidak dapat di pisahkan dengan budaya dan era 

pembangunan (Susetiawan dalam kritik sosial, 1997: 4).  

Demikian juga kritik sosial yang terdapat dalam video klip “Negri Ngeri” 

tidak lepas dari  pembangunan dalam negeri dan konteks ini adalah pembangunan 

dalam negeri yang cenderung mengarah ke penguasa .Apa yang diinginkan dari 

sebuah kritik sosial tidak lain adalah sebagai saran, masukan dan juga permintaan 

tanggung jawab agar supaya ke depannya dapat terjalin komunikasi dan sikap yang 

saling membangun antara kedua belah pihak. Karena dalam kehidupan bersosial 

tentunya terdapat konflik-konflik yang kapan saja bisa terjadi sehingga dibutuhkan 

sebuah kerjasama dari berbagai pihak agar terjalin komunikasi dan hubungan yang 

efektif. Namun hubungan dan kerjasama yang baik belum tentu tidak memunculkan 

kembali konflik sosial yang ada, artinya kerjasama dan hubungan yang baik tidak 

menjamin konflik tidak akan kembali terjadi begitu juga sebaliknya.  

Kritik sosial juga berdekatan dengan arti moral, Kata moral berasal dari 

bahasa latin “mores”. “Mores” berasal dari kata “mos” yang berarti kesusilaan, 

tabiat, atau kelakuan. Secara etimologi kata moral memiliki arti nilai-nilai atau 

norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam 

mengatur tingkah lakunya. Sehingga apabila ada seseorang yang dikatakan tidak 

bermoral, maka yang dimaksud dengan perkataan ini adalah perbuatan orang 
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tersebut dianggap melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam 

kehidupan suatu masyarakat atau suatu komunitas (Rini Darmastuti, 2007: 46).  

Dengan demikian moral bisa diartikan sebagai ajaran kesusilaan. Moral juga 

berarti ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan. Dari asal katanya bisa 

ditarik kesimpulan bahwa moral mempunyai pengertian yang sama dengan 

kesusilaan, yang memuat ajaran tentang baik buruknya suatu perbuatan. Jadi 

perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. 

Penilaian itu menyangkut perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Memberikan 

penilaian atas perbuatan dapat disebut memberikan penilaian etis atau moral 

(Burhanuddin Salam, 2000: 2). 

Nilai moral dalam cerita, film atau bahkan video klip biasanya dimaksudkan 

sebagai saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, 

yang dapat diambil dan ditafsirkan lewat cerita atau film yang bersangkutan oleh 

pembaca atau penonton yang berhubungan dengan masalah kehidupan, seperti: 

sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan. Setiap karya sastra, baik itu berupa 

film atau bentuk karya sastra lainnya masing-masing mengandung dan menawarkan  

pesan  moral di  dalam  alur ceritanya. Tentunya banyak sekali jenis dan wujud 

pesan moral yang disampaikan lewat alur cerita dari sebuah film. Setiap 

penontonpun memiliki pertimbangan atau penafsiran tersendiri dalam menilai 

pesan moral yang terkandung dalam sebuah karya sastra seperti film. Jenis atau 

wujud pesan moral yang terdapat dalam karya sastra akan bergantung pada 

keyakinan, keinginan, dan interes pengarang atau pencipta bersangkutan 

(Nurgiyantoro, 2002: 323). Menurut Burhan Nurgiyantoro (2002: 323-324) 

didalam bukunya yakni “Teori Pengkajian Fiksi” mengatakan   bahwa   sebagian   
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besar   persoalan   hidup   manusia itu menyangkut nilai-nilai seperti nilai budaya, 

nilai agama, nilai kepahlawanan dan nilai moral. Nilai moral itu sendiri menyangkut 

tentang persoalan hidup manusia yang terdiri dari “Moral Dalam Hubungan 

Manusia Dengan Tuhan”, “Moral Dalam Hubungan Manusia Dengan Manusia 

Lain”, “Moral Dalam Hubungan Manusia Dengan Alam”, dan “Moral Dalam 

Hubungan Manusia Dengan Diri Sendiri”. Oleh karena itu dalam penelitian ini, 

peneliti akan berusaha mengupas tentang Kritik Sosial yang berkaitan dengan moral 

dan norma yang berlaku sesuai dengan hukum dan norma sosial di NKRI melalui 

apresiasi di dalam sebuah karya audio visual. 

 

2.3.2. Teori Yang Berkaitan Dengan Kritik Sosial  

Berbicara terkait teori yang berkaitan dengan kritik sosial tentu tidak bisa 

dilepaskan dengan teori kritis dari Mazhab Frankfurt. Istilah “Mazhab Frankfurt”, 

bersama karakteristik dan keanggotaan yang menetapkannya, adalah sumber dari 

begitu banyak perselisihan (Jay dalam Edkins & Williams, 2010: 10). Oleh karena 

sering digunakan digunakan selang-seling dengan istilah teori kritis, istilah itu 

diambil untuk mengacu pada cap marxi barat atau pemikiran marxi akhir yang 

memancar dari Institut Fur Sozialforchung (Institut Riset Sosial, atau IFS) yang 

pertama kali didirikan di Frankfurt pada 1923. Kritik merupakan konsep kunci 

untuk memahami teori kritis. Kritik juga merupakan suatu program bagi Mazhab 

Frankfurt untuk merumuskan suatu teori yang bersifat emansipatoris tentang 

kebudayaan dan masyarakat modern seperti seni, ilmu pengetahuan, ekonomi, 

politik dan kebudayaan. Habermas meneruskan kritik Adorno dan Horkheimer 

dengan jalan menyingkapkan patologi-patologi di dalam masyarakat kapitalisme 

modern (Hardiman, 2009: 14). Karya habermas berangkat dari ide yang sederhana. 
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Di dalam konteks “modernitas yang mengalami pertentangan dengan dirinya 

sendiri” (Habermas dalam Beilharz, 2003: 211).  

Habermas menaruh perhatian pada persoalan publik serta kekuatan non 

kekerasan yang terkandung dalam argumen yang lebih baik, yang ia sebut dengan 

diskursus praktik rasional. Menurut Habermas, setiap teori kritik masyarakat 

seharusnya membahas isu-isu substantif serta dilema-dilema yang (dalam hal ini) 

ada pada masyarakat modern, sekaligus memiliki sikap refleksif terhadap kategori-

kategori teoritisnya sendiri (Beilharz, 2003: 213). Terdapat tiga konsep yang akan 

peneliti paparkan disini dalam melihat pandangan jurgen habermas. Pertama adalah 

konsep Tindakan Komunikatif, yang kedua konsep Tindakan Strategis dan yang 

terakhir yaitu konsep Lebenswelt (dunia-kehidupan) sebagai konsep teori 

komunikasi.  

1) Tindakan Komunikatif  

Habermas meyakini bahwa tindakan antarmanusia atau interaksi sosial di 

dalam sebuah masyarakat tidak terjadi secara semena-mena, melainkan pada 

dasarnya bersifat rasional (Hardiman, 2009:34). Tindakan antarmanusia bersifat 

rasional, karena tindakan itu berorientasi pada konsensus atau pencapaian 

kesepakatan. Dengan ungkapan lain, tindakan yang mengarahkan diri pada 

konsensus itu adalah Tindakan Komunikatif. Dalam arti sederhana, Tindakan 

Komunikatif adalah upaya untuk menemukan kata sepakat dan sepaham. Dalam 

Tindakan Komunikatif, pihak-pihak yang bicara beranggapan bahwa mereka 

memaknai hal yang sama dengan ekspresi tertentu, bahwa apa yang mereka katakan 

adalah bisa dipahami pendengar, bahwa proposisi mereka adalah benar, bahwa 

masing-masing bersikap tulus dan siap menjalankan kewajiban demi pencapaian 
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konsensus, dan bahwa mereka datang untuk memahami satu sama lain melalui 

proses dialog di mana mereka saling mendengarkan (Neta dalam Teori-Teori Kritis, 

2010: 248-249).  

Sementara konsensus terbentuk lewat pengetahuan bersama yang diterima 

secara intersubjektif, mempengaruhi bertitik-tolak pada pada keyakinan monologal 

yang dianggap tepat dan benar oleh seseorang tanpa pengakuan orang lain bukanlah 

alasan-alasan rasional, melainkan sukses atau efek dari tindakan mempengaruhi itu 

(Hardiman, 2009:35). Tindakan Komunikatif (dan etika Isi Kualitatif) terbatas 

hanya untuk mereka yang memiliki kompetensi komunikatif. Secara singkat, 

kompetensi komunikasi adalah kemampuan seorang pembicara untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban validitas ucapan dalam Tindakan Komunikatif: 

comprehensibility (kelengkapan), truth (kebenaran), normative “rightness” 

(kebenaran normatif), dan truthfulness (bisa dipercaya) (Habermas dalam Neta, 

2010: 250).  

2) Tindakan Strategis  

Dalam Tindakan Strategis, seseorang ingin membuat pihak-pihak lain 

melakukan apa yang mereka ingin lakukan-mempengaruhi pihak lain melalui 

ancaman sanksi atau prospek menyenangkan (Neta dalam Teori-Teori Kritis, 2010: 

248). Tindakan Strategis yaitu tindakan yang berorientasi pada keberhasilan seperti 

yang terjadi dalam tindakan mempengaruhi. Tindakan Strategis tersebut 

mengandaikan bahwa orang mengerti ungkapan-ungkapan bahasa dan juga dapat 

menjelaskan pendapatnya.Dalam arti ini Tindakan Strategis sebenarnya bukanlah 

sebuah alternatif untuk Tindakan Komunikatif. Dalam Tindakan Strategis orang 

menggunakan bahasa tidak sebagai medium pemahaman, melainkan sebagai alat 
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untuk memaksakan kehendak. Sebuah alat untuk memaksakan kehendak lewat 

kata-kata atau bahkan kekerasan memang dapat dipakai untuk menghasilkan 

konsensus (Hardiman, 2009: 35-36).  

3) Lebenswelt (dunia-kehidupan)  

Habermas mengembangkan Konsep Lebenswelt (dunia-kehidupan) sebagai 

pelengkap untuk Tindakan Komunikatif. Di dalam komunikasi sehari-hari klaim-

klaim kesahihan diandaikan begitu saja secara naïf.Artinya, kita membuat klaim-

klaim itu sebagai tema dan juga tidak mempermasalahkannya, karena klaim-klaim 

tersebut merupakan bagian dari hal-hal yang secara kultural kebenarannya tidak 

dipersoalkan (Hardiman, 2009: 38). Tindakan Strategis yaitu tindakan yang 

berorientasi pada keberhasilan seperti yang terjadi dalam tindakan 

mempengaruhi.Tindakan Strategis tersebut mengandaikan bahwa orang mengerti 

ungkapan-ungkapan bahasa dan juga dapat menjelaskan pendapatnya.Dalam arti ini 

Tindakan Strategis sebenarnya bukanlah sebuah alternatif untuk Tindakan 

Komunikatif. Dalam Tindakan Strategis orang menggunakan bahasa tidak sebagai 

medium pemahaman, melainkan sebagai alat untuk memaksakan kehendak. Sebuah 

alat untuk memaksakan kehendak lewat kata-kata atau bahkan kekerasan memang 

dapat dipakai untuk menghasilkan konsensus (Hardiman, 2009: 35-36).  

Untuk menjelaskan apa yang yang disebut oleh Habermas dengan 

Lebenswelt dijelaskan bahwa kemunculan fenomenologi oleh Husserl dilator 

belakangi oleh kenyataan terjadinya krisis ilmu pengetahuan. Dalam krisis ini, ilmu 

pengetahuan tidak bisa memberikan nasihat apa-apa bagi manusia. Ilmu 

pengetahuan senjang dari praktik hidup sehari-hari. Hal ini, menurut Husserl 

disebut dengan konsep teori sejati telah banyak dilupakan oleh banyak disiplin yang 

maju dalam kebudayaan ilmiah dewasa ini. Sehubungan dengan itu, Husserl 

mengajukan kritik terhadap ilmu pengetahuan sebagai berikut: 
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“Orang dapat membayangkan komponen-komponen Lebenswelt, yaitu 

pola-pola budaya, tatanan-tatanan legitim dan struktur-struktur 

kepribadian sebagai pemadatan dan endapan proses-proses pemahaman, 

koordinasi tindakan dan sosialisasi yang berlangsung melalui tindakan 

komunikatif” (Hardiman, 2009: 5) 

Dengan demikian, menurut Husserl, krisis ilmu pengetahuan itu disebabkan 

oleh kesalahpahaman disiplin-disiplin ilmiah itu terhadap konsep teori-sejati itu. 

Melalui fenomenologi, Husserl berusahamenemukan hubungan antara teori dengan 

duniakehidupan yang dihayati, yang tujuan akhirnya untuk menghasilkan teori 

murni yang dapat diterapkan pada praktik (Hardiman, 2009: 15). Dengan kata lain, 

fenomenologi Husserl ini berangkat dari filsafat ilmu. Dalam hal ini, 

iamengsusulkan bahwa fenomena-fenomena itu, untuk dipahami, harus didekati 

dengan cara-cara yang khas. Di lain pihak menurut Habermas Lebenswelt itu dapat 

dipelihara, diteruskan dan direproduksi lewat Tindakan Komunikatif: (Hardiman, 

2009: 39). Sederhananya lagi yaitu pembicara dan pendengar selama proses 

pencapaian kesepakatan selalu berpegang pada nilai-nilai budaya mereka. 

Termasuk dalam penelitian ini adalah makna dan pesan kritik sosial yang didapat 

dalam video klip “Negri Ngeri” dapat dilihat dari segi ilmu Komunikasi. 

 

2.4. Analisis Isi Kualitatif 

Analisis isi yang sifatnya kualitatif tidak hanya mampu mengidentifikasi 

pesan-pesan manifest, melainkan juga latent messages dari sebuah dokumen yang 

diteliti. Jadi lebih mampu melihat kecenderungan isi media berdasarkan konteks, 

proses dan emergence atau pembentukan secara gradual atau bertahap dari makna 

sebuah pesan melalui pemahaman dan intepretasi dari dokumen-dokumen yang 

diteliti (Bungin, 2004: 144-147). Cara kerja atau logika analisis data ini 
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sesungguhnya sama dengan kebanyakan analisis data kualitatif. Peneliti memulai 

analisisnya dengan menggunakan kategori-kategori tertentu, mengklasifikasikan 

data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan 

teknik  analisis yang tertentu pula. Secara lebih jelas, alur analisis dengan 

menggunakan Teknik Content Analysis terdapat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 2.1. Teknik Analisis Isi 

 

 

Sumber: Bungin, 2004: 148 

Analisis konten merupakan sebuah teknik ilmiah untuk memaknai teks atau konten. 

Krippendorff (2004) mendefinisikan analisis konten sebagai sebuah teknik 

penelitian untuk menyimpulkan makna teks ataupun melalui prosedur yang dapat 

dipercayai (reliable), dapat direplikabel atau diaplikasikan dalam konteks yang 

berbeda (replicable), serta sah. Krippendorff tidak membatasi teks di dalam definisi 

tersebut sebatas produk tulisan, tetapi juga “other meaningful matter” yaitu produk 

yang memiliki makna lainnya seperti lukisan, gambar, peta, suara, ataupun simbol. 

Pendefinisian analisa konten beragam di kalangan akademisi, setidaknya ada tiga 

pemaknaan analisa konten berdasarkan sudut pandang konten dan teks itu sendiri: 

a. Definisi analisis konten yang memandang konten bagian dari dalam teks 

(definitions that take content to be inherent in a text)  

b. Definisi analisis konten yang memandang konten sebagai sumber dari teks 

(definitions that take content to be a property of the source of a text)  

Menemukan  
Kategori-Kategori 

Klasifikasi Data 
Berdasarkan kategori- 

kategori 

Prediksi/ 
menganalisa  

Data 
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c. Definisi analisis konten yang memandang konten muncul akibat proses 

seiring peneliti melakukan analisa terhadap teks dalam konteks tertentu 

(definitions that take 

content to emerge in the process of a researcher analyzing a text relative to a 

particular context)  

Di dalam penelitian ini, peneliti memandang konten tidak sekadar teks yang 

berdiri sendiri, tetapi juga konteks. Untuk memaknai konten, peneliti perlu  

enganalisa hubungan antar teks atau dalam hal ini pesan kritik sosial  satu dengan 

yang lain untuk mencari makna yang signifikan dan mengelompokkannya ke dalam 

kategori-kategori, serta menginterpretasikan kategori-kategori tersebut menjadi 

sebuah makna secara menyeluruh dari data teks video yang ada. Secara umum, 

terdapat tiga pendekatan dalam analisis isi: deskripsi, eksplanatif dan prediktif. 

Kajian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan deskriptif di mana bertujuan 

untuk memberikan deskripsi aspek-aspek ataupun karakter suatu pesan atau teks 

(Eryanto, 2011).  

Pendekatan deskriptif tidak bertujuan untuk mencari hubungan ataupun 

menguji hipotesa. Karenanya, kajian ini lebih menggambarkan aspek, konteks, 

ataupun karakter dari teks dalam video klip yang menggunakan kata kunci tertentu. 

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif. Pemahaman analisis 

konten secara kualitatif bisa diawali dengan kritik Krippendorff terhadap Berelson 

yang mengemukakan definisi analisis konten kualitatif yang lebih menitikberatkan 

pada isi yang tampak (manifest) (Barelson, 1952 dalam Krippendorff, 2004). Salah 

satu kritikan Krippendorff (2004) adalah bahwa prosedur interpretasi merupakan 

bagian yang tidak lepas dari proses artikulasi teks dalam analisis isi. Analisis isi 
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juga tidak harus selalu menganalisa teks yang tampak, tanpa menganalisa makna 

maupun konteks dibalik kata-kata tersebut. Tidak seperti analisis konten kuantitatif 

yang mendasari uji analisanya secara statistika, analisis konten kualitatif lebih 

kepada mengembangkan data yang dapat diinterpretasikan untuk mencari 

signifikansi secara teoretis (Fields, 1988).   

Analisa konten secara kualitatif memampukan peneliti memahami teks 

melalui pengelompokkan kata-kata yang memiliki makna yang sama ke dalam 

kategori-kategori, yang pada akhirnya akan membangun sebuah model atau sistem 

konseptual (Elo dan Kyngas, 2008). Thomas (2006) memperkenalkan pendekatan 

induktif untuk menganalisa data secara kualitatif. Menurutnya, hasil daripada 

analisis induktif ini sebenarnya mengembangkan kategori-kategori ke dalam sebuah 

model atau kerangka yang dapat meringkas data mentah yang kompleks. Analisa 

secara induktif merupakan prosedur untuk menemukan konsep, tema, ataupun 

model berdasarkan interpretasi analis ataupun peneliti melalui pembacaan yang 

detail terhadap teks.  Berbeda dengan analisa deduktif yang bertujuan untuk 

menguji hipostesis, asumsi ataupun teori yang telah dikonstruksi sebelumnya oleh 

peneliti. Analisa secara induktif memiliki keunggulan, diantaranya:  

a. Untuk memadatkan data mentah yang  jumlahnya banyak dan beragam ke 

dalam format ringkasan (to condense extensive and varied raw data into brief, 

summary format)  

b. Untuk membangun hubungan yang jelas antara tujuan penelitian dan 

ringkasan temuan dan untuk memastikan transparansi dan menjustifikasikan 

hubungan-hubungan ini sesuai dengan tujuan penelitian (to establish clear 
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links between the research objectives and the summary findings derived from 

the raw data and to ensure 

that these links are both transparent), (able to be demonstrated to others) and 

defensible (justifiable given the objectives of the research)  

c. Untuk mengembangkan model atau teori tentang struktur atau prosedur atau 

pengalaman yang mendasari temuan-temuan dari analisa data teks (to develop 

a model or theory about the underlying structure of experiences of processes 

that are evident in the text data).   

Peneliti yang menggunakan analisis konten kualitatif harus menerapkan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Analisa data harus dilakukan melalui pembacaan dan interpretasi yang 

berulang-ulang terhadap topik atau domain yang dianalisa. Meskipun peneliti 

telah menentukan tujuan ataupun pertanyaan penelitian, temuan analisis 

kualitatif berdasarkan hasil analisa data mentah bukan dipengaruhi oleh 

ekspektasi atau asumsi atau hipotesis peneliti ataupun teori.  

b. Teknik analisis yang utama adalah pengembangan kategori-kategori dari 

data mentah ke dalam sebuah kerangka atau model. Kerangka ini nantinya 

berisi tematema utama (key themes) dan proses-proses identifikasi dan 

konstruksi yang dilakukan oleh analis selama proses koding.   

c. Karena analisis kualitatif mengedepankan interpretasi peneliti, maka hasil 

temuannya dibentuk oleh asumsi ataupun pengalaman pribadi si peneliti atau 

analis. Agar temuan menjadi lebih berguna, maka peneliti atau analis harus 

menentukan data mana yang lebih penting dan data mana yang tidak atau 

kurang penting.   
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d. Analis atau koder yang berbeda akan menghasilkan intepretasi yang berbeda 

pula.  

e. Tingkat kepercayaan dari temuan berasal dapat dinilai dengan menggunakan 

teknik yang sama untuk konteks atau topik yang berbeda.   

 

2.5.  Analisis Teks Media 

Media massa Indonesia berada dalam kondisi reformasi, artinya semakin 

kita tidak bisa melepaskan diri dari terpaan isi retorika tersebut, semakin kita yakin 

bahwa kita telah sampai pada suatu kondisi reformasi. Teks media yang berupa 

berita dapat dianalisis dalam empat macam, yaitu analisis isi, analisis Isi Kualitatif, 

analisis semiotik, dan analisis framing. Berbagai analisis tersebut dilakukan agar 

dapat memahami bahwa sebenarnya isi media dipengaruhi oleh berbagai komponen 

yang terdapat dalam institusi media itu sendiri (Sobur, 2009: 3). 

2.5.1. Penggunaan Analisis Isi untuk Memahami Pesan-Pesan 

Analisis isi lebih difokuskan untuk melihat pada “bagaimana” (how), yaitu 

bagaimana isi teks yang diteliti dan juga bagaimana pesan itu disampaikan dan 

diterima.Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang 

mengapa sesuatu terjadi. Analisis isi kualitatif ini bersifat sistematis, namun analitis 

tidak kaku seperti dalam analisis isi kuantitatif. Kategorisasi dipakai hanya sebagai 

pedoman, diperbolehkan konsep-konsep atau kategorisasi yang lain muncul selama 

proses riset. Periset dalam melakukan analisis bersikap kritis terhadap realitas yang 

ada dalam teks yang dianalisis.Jika pada analisis kuantitatif, pertanyaan lebih 

ditekankan untuk menjawab “apa” (what) dari pesan atau teks komunikasi, pada 

analisis kualitatif lebih difokuskan untuk melihat pada “bagaimana” (how), yaitu 

bagaimana isi teks berita dan juga bagaimana pesan itu disampaikan. 
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Analisis isi kualitatif dalam Sobur (2006: 48) adalah studi tentang struktur 

pesan pada dalam komunikasi. Lebih tepatnya lagi, telaah mengenai aneka fungsi 

(prakmatik) bahasa. Kajian tentang pembahasaan realitas dalam sebuah pesan tidak 

hanya apa yang tampak dalam teks atau tuklisan, situasi dan kondisi (konteks) 

seperti apa bahasa tersebut diujarkan akan membedakan makna subyektif atau 

makna dalam perspektif mereka. Metodologi meliputi cara pandang dan prinsip 

berpikir mengenai gejala yang diteliti, pendekatan yang digunakan, prosedur ilmiah 

(metode) yang d1itempuh, termasuk dalam mengumpulkan data, analisis data dan 

penarikan kesimpulan (Pawito, 2007: 83). 

Dalam penelitian ini, analisis isi digunakan untuk menganalisis bagaimana 

pesan kritik sosial yang disampaikan dalam video klip “Negri Ngeri” apabila dilihat 

dari kacamata analisis isi secara kualitatif. Selain itu diteliti pula isi pesan dan tema 

pesan terkait fenomena yang tersurat maupun tersirat dari video klip tersebut.  

2.5.2. Prinsip-Prinsip Analisis Isi 

Analisis isi mempunyai prinsip:  

a. Prinsip Sistematik  

Ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis. Yaitu 

peneliti menganalisis keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diriset dan 

tidak dibenarkan jika peneliti hanya meneliti yang sesuai dengan perhatian dan 

minatnya saja.  

b. Prisip Obyektif   

Hasil analisis tergantung pada prosedur riset bukan pada orangnya. Dalam 

sebuah penelitian analisis isi yang mempunyai kategori yang sama dan 
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diguanakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama, maka hasilnya 

pun harus sama walaupun risetnya berbeda.  

c. Prinsip isi yang nyata   

Yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) bukan makna yang 

dirasakan periset. Sebuah penelitian analisis isi semuanya bermula dari analisis 

yang tampak walaupun hasil akhir terhadap penelitian tersebut menunjukan hal-

hal yang tersembunyi.  

Salah satu kegunaan analisis isi adalah untuk mendiskripsikan suatu teks 

dengan perbandingan diantaranya  penerapan metode sebagai berikut:  

a. Melakukan perbandingan message dokumen yang sama pada waktu yang 

berbeda. Dengan demikian peneliti dapat membuat kesimpulan mengenai 

kecenderungan isi.  

b. Melakukan perbandingan message dari sumber yang sama (tunggal) dalam 

situasi-situasi yang berbeda.  

c. Untuk meneliti pengaruh ciri-ciri audience terhadap isi dan gaya komunikasi, 

penelitian dilakukan terhadap sumber yang sama (tunggal) tetapi dengan 

audience yang berbeda (Pawito, 2007: 88-90).  

 

2.6. Kategorisasi 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi, maka validitas metode dan 

hasil sangat tergantung pada kategori-kategorinya. Dalam hal ini, penulis telah 

menyusun kategori pesan sosial apa saja yang muncul dalam video klip Negri Ngeri 

berdasarkan pengamatan dan kajian dari pesan sosial itu sendiri. Berikut merupakan 

kategorisasi dalam analisis isi ini:  
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a. Kerjasama  

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. 

Sebagai makhluk individu manusia ingin diperhatikan, dihormati dan 

didahulukan kepentingannya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin 

berkumpul dengan manusia yang lain. Aristoteles menamakan hal ini sebagai 

zoon politicon artinya makhluk yang selalu ingin hidup berkelompok dan 

sesamanya. Berdasarkan konsep tersebut, lahirlah hubungan dan kerja sama 

manusia satu dengan lainnya. Manusia atau bangsa tidak dapat lepas dari 

hubungan kerja sama dengan manusia atau bangsa lain. Hal ini membuktikan 

bahwa kerja sama benar-benar hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Beban suatu negara menjadi sangat berat bila hubungan dengan 

bangsa lain dihambat atau diputus.  

b. Dukungan  

Menurut Gottlieb dalam Smet (1994: 135) yang menyatakan bahwa dukungan 

atau lebih tepatnya dukungan sosial terdiri dari informasi atau nasehat verbal 

dan non verbal, bantuan yang nyata atau tindakan yang diberikan oleh orang 

lain atau didapat karena hubungan mereka dengan lingkungan dan mempunyai 

manfaat emosioanl atau efek perilaku bagi dirinya Dalam hal ini orang yang 

merasa memperoleh dukungan sosial secara emosional merasa lega karena 

diperhatikan, mendapat saran atau kesan yang menyenangkan pada dirinya, 

agar mereka dapat mencari jalan keluar untuk memecahkan masalahnya. 

Dalam videoklip Negri Ngeri banyak sekali didalamnya isu sosial dan Negara 

yang berisi tentang dukungan sosial ditunjukkan melalui adegan dan lirik lagu.  
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c. Kebersamaan  

Pengeluaran banyak waktu bersama-sama, seperti dalam kegiatan sosial dan 

waktu luang oleh anggota keluarga. Ketika dianggap sebagai akibat dalam 

hubungan, lebih bersatu stabil. Kebersamaan yang dimunculkan melalui 

videoklip ini terletak pada adegan dan lirik lagu.  

Batasan penelitian ini adalah kepada kritik sosial yang ada dalam video klip “Negri 

Ngeri” karya band Marjinal berupa pesan tersurat maupun tersirat, tidak kepada 

topik lainnya yang tidak berkaitan dengan pesan kritik sosial 

 


