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Dolar menjadi suatu pembahasan yang berkaitan dengan  kapitalisme dan 

globalisasi dalam budaya populer. Hubungan ini terlihat dalam prinsip 

kapitalisme yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya yang berupa uang dan kesenangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.3. Kesimpulan 
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Berdasarkan dari hasil pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat dua ideologi yang dimiliki oleh Armada Racun dan tertuang 

dalam video klip ”Amerika” versi 1, yaitu: refleksi dan kebebasan. Setelah dikaji 

dalam prinsip ideologi, ternyata ideologi yang dimiliki oleh Armada Racun dapat 

dikatakan sebagai ideologi sebagai kesadaran palsu dan ideologi sebagai artian 

netral. Sebagai  kesadaran palsu, ideologi Armada Racun dapat terlihat dalam 

lirik lagu “Amerika” dalam video klip “Amerika” versi 1. Armada Racun 

mengganti kata Indonesia pada teks Sumpah Pemuda dengan kata Amerika dan 

secara visual dalam video klip terdapat ikon produk budaya Amerika, sehingga 

dapat menciptakan kesadaran palsu bagi khalayak yang melihat dan kesadaran 

palsu bagi Armada Racun sendiri. Dalam artian yang netral Armada Racun 

berpikir sebagai masyarakat biasa yang juga merasakan dampak dari sistem 

kapitalis Amerika dan tidak benci terhadap Amerika. Pada prinsip yang ketiga 

dapat ditolak, karena pikiran Armada racun merupakan pikiran yang ilmiah. 

Pemikiran Armada Racun dapat memenuhi empat kaidah suatu pemikiran yang 

dikatakan sebagai ilmiah, yaitu objektif, metodis, sistematis, dan universal. 

Secara keseluruhan ideologi Armada Racun adalah pemikiran murni yang timbul 

dari para personel berdasarkan pengalaman dan realita yang dirasakan oleh 

mereka dan dikomunikasikan kepada masyarakat melalui video klip “Amerika” 

versi 1. Dalam sistem berpikir yang bebas dan merefleksikan kehidupan sosial 

masyarakat Indonesia berpengaruh juga pada ikon-ikon yang digunakan dan 

tentunya berdasarkan pada pengalaman sosial yang juga dirasakan oleh para 

personel Armada Racun. 
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Dalam pemaknaan yang dilakukan menggunakan trikotomi Pierce dapat 

diketahui tentang makna dari setiap ikon yang ada dalam video klip tersebut. 

Analisa triadik hanya mampu menunjukkan makna ikon-ikon  tersebut sebagai 

makna awal saja. Pemaknaan hanya sampai pada objek dari ikon tersebut, belum 

sampai pada pemaknaan yang lebih mendalam. Kemudian dalam analisa yang 

menggunakan trikotomi dan kategori tanda Peirce, pemaknaan yang timbul 

semakin mendalam dan mencakup berbagi aspek kehidupan. 

Terdapat makna yang mengarah pada budaya pop dan imaji perempuan, 

seperti pada ikon Playboy dan Dove. Ikon tersebut mampu menggambarkan 

tentang permasalahan feminisme yang terjadi di Indonesia, terutama dalam hal 

pemujaan tubuh perempuan. Makna dari ikon-ikon tersebut sangat relevan 

dengan kajian feminisme dan budaya populer, seperti konstruksi tubuh 

perempuan dan eksploitasi tubuh sebagai konsumsi publik dalam media masa. 

Gambaran budaya pop dan kawula muda terlihat dalam ikon Coca Cola, 

Facebook, dan MTV. Kawula muda adalah sasaran yang paling tepat untuk 

mewujudkan kebudayaan yang populer, karena kawula muda sangat dinamis 

dalam hal menerima kebudayaan. Ikon-ikon budaya Amerika tersebut telah 

mampu membentuk karakteristik kawula muda di Indonesia yang tidak memiliki 

identitas yang jelas. Kawula muda yang seolah digambarkan ceria, hidup dalam 

dunia yang maya dan memiliki style yang terus berubah yang menjadikannya 

seorang pribadi yang populer. 

Gambaran budaya pop dan media gaya hidup dapat terlihat dalam ikon 

Marlboro, Mc.Donald, Harley Davidson dan Jeep. Keempat ikon tersebut 
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memiliki karakteristik yang sama dan sesuai dengan kajian tersebut. Ikon-ikon 

tersebut mampu membentuk gaya hidup tersendiri dan lebih high class, sehingga 

menimbulkan gengsi yang tinggi bagi para penikmatnya.  

Gambaran budaya pop dan identitas dapat terlihat dalam ikon Levi‟s, 

Apple, dan Harley Davidson. Ikon-ikon tersebut memiliki makna yang hampir 

sama, yaitu membentuk identitas tersendiri bagi seseorang. Suatu identitas yang 

populer, tetapi seakan-akan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat 

memilikinya. Dampaknya adalah timbul kesan memamerkan produk-produk 

tersebut dan kesombongan. 

Gambaran budaya pop dan pendidikan dapat terlihat dalam ikon Apple dan 

Disney. Dalam ikon tersebut terkandung makna bahwa pendidikan merupakan 

komoditi yang sangat besar bagi kaum kapitalis. Produk-produk tersebut 

memberikan inovasi baru dalam dunia pendidikan yang seakan-akan berbeda 

dengan pendidikan pada umumnya. 

Dalam video klip tersebut juga terdapat beberapa ikon yang hanya menjadi 

ikon pelengkap untuk menggambarkan budaya Amerika, seperti ikon Shell dan 

Durex. Kedua produk ini lebih dapat menggambarkan suatu bentuk kekuatan 

suatu iklan suatu produk Amerika, sehingga ikon produk ini lebih dapat 

menekankan begitu besarnya kekuatan Amerika dalam sebuah produk budaya 

yang telah tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Ideologi, tanda dan makna tanda memiliki hubungan yang sangat erat. 

Ideologi dapat dilihat dalam suatu konteks dan teks, tetapi ideologi juga dapat 

dilihat melalui pemikiran seseorang terhadap realita yang terjadi di sekitarnya. 
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Melalui suatu realita seseorang dapat mengkomunikasikan dalam bentuk tanda-

tanda yang memiliki suatu makna. 

 

7.4. Saran 

Sebagai saran penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini penulis melihat hubungan antara ideologi dan makna 

dari sisi pemikiran Armada Racun yang berpengaruh terhadap pemilihan 

tanda. Ideologi seseorang dapat semakin jelas terlihat jika dalam penelitian 

selanjutnya dapat mengkaji suatu ideologi yang dilihat melalui suatu tanda. 

Hal itu tentunya akan semakin memperdalam makna tanda dalam sebuah 

video klip dan ideologi yang digunakan juga semakin jelas. 

2. Video klip ”Amerika” versi 1 merupakan video klip yang layak ditonton oleh 

masyarakat luas. Melalui video klip ini, masyarakat diharapkan semakin 

disadarkan akan pentingnya menjaga identitas sebuah bangsa dan makna dari 

sebuah Sumpah Pemuda. Rasa nasionalisme masyarakat juga dapat diukur 

sebagai dampak dari video klip ”Amerika” versi 1. 
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