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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk mengetahui apa makna 

konotasi video klip Harimau! Harimau! oleh Grupband Navicula dengan 

menggunakan metode semiotik Roland Barthes, maka kesimpulan yang 

dapat diambil adalah sebagai berikut: 

a. Judul lagu dalam video klip Harimau! Harimau! bukanlah hanya 

menceritakan tentang kelangsungan hidup harimau saja, melainkan 

judul lagu tersebut menceritakan tentang kesinambungan antara 

hutan, manusia dan mahkluk hidup yang ada di dalam hutan dan di 

sekitar hutan. Karena pada dasarnya judul lagu Harimau! Harimau! 

diberi muatan pesan tentang kritik yang terjadi dengan isu 

lingkungan yang terjadi di Indonesia. 

b. Berdasarkan pemaknaan dari tahap denotatif dan konotatif dalam 

lirik lagu Harimau! Harimau!, diperoleh hasil bahwa lirik lagu yang 

berbunyi “Claws create fear dominate, Near the end nature strives 

to change”ini menerangkan tentang apa yang terjadi dengan hutan 

di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, menurut peneliti unsur yang 

ditimbulkan dari lirik lagu tersebut adalah adanya konflik yang 

terus terjadi di hutan Indonesia yang terjadi karena adanya 

pembakaran hutan, pembukaan lahan yang terus terjadi dan 

eksploitasi besar-besaran terhadap hutan Indonesia. Sehingga 

muncul permasalahan yang kompleks akibat isu lingkungan yang 

terjadi pada saat ini. 

c. Berdasarkan pemaknaan dari tahap denotatif dan konotatif, 

diperoleh  
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hasil bahwa penggalan adegan “2, 5, 6” video klip ini menerangkan 

tentang kelangsungan hidup harimau. kesimpulan di atas adalah 

kesimpulan yang berfokus pada judul video klipnya, namun jika 

didasarkan pada isi tajuk dalam video klip Harimau! Harimau!, 

maka hasil yang diperoleh menunjukan bahwa penggalan adegan 

video klip ini menerangkan tentang dampak dari kerusakan hutan 

Indonesia yang disebabkan adanya permasalahan isu lingkungan 

hidup yang ditimbulkan atas pembangunan dan industrialisasi. 

Peneliti memaknai penggalan adegan video klip ini bercerita 

tentang harimau yang kehilangan tempat tinggalnya yaitu hutan 

yang kini hilang karena adanya eksploitasi hutan.  

Hutan yang identik dengan habitat harimau dimaknai sebagai 

sumber kehidupan, sehingga video klip ini oleh organisasi 

lingkingan hidup yaitu Greenpeace digunakan sebagai video klip 

kampanye lingkungan hidup.  

Jika didasarkan pada hal ini, penggalan adegan-adegan tersebut 

bisa dimaknai sebagai navicula menyuarakan keprihatinannya 

terhadap hutan di Indonesia saat ini. Seseorang yang memakai 

topeng harimau digambarkan sebagai harimau yang tersesat di 

tengah kota, ketakutan dengan ancaman yang seolah menyerang 

harimau tersebut, sehingga harimau tersebut marah kepada 

pemangku pemerintah sebagai pemegang wewenang karena hutan 

sebagai sumber kehidupan kini sudah tidak sebagaimana mestinya. 

Bagi peneliti,  muatan pesan di dalam video klip ini bukan 

tokohnya yang menjadi pokok permasalahan tetapi muatan pesan 

video klipnya. Seperti dipaparkan, bahwa bukan hanya harimau 

yang menjadi pokok permasalahan melainkan isu lingkungan hidup 

yang ditumbulkan dengan adanya pembangunan dan 

industrialisasinya yang  

menjadi sumber masalah. 
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d. Peneliti memahami bahwa pemaknaan akan sebuah gambar tidak 

sepenuhnya dapat menghasilkan makna yang sama. Dijelaskan di 

atas, adanya perbedaan latar belakang ideologi dan budaya yang 

melekat pada setiap pembacanya membentuk makna yang berbeda-

beda pula. Faktor lain yang juga berpengaruh dalam permasalahan 

ini adalah perkembangan teknologi komunikasi sehingga 

memungkinkan video klip ini dapat diketahui setiap pembaca diluar 

segmentasi video klip tersebut. Pada akhirnya peneliti menemukan 

bahwa kenyataannya memang benar sebuah komunikasi non-verbal 

dapat berarti ambigu yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, 

termasuk latar belakang budaya, kecenderungan pribadi, dan 

perkembangan teknologi komunikasi.  

5.2 Saran 

1. Bagi metode penelitian semiotika Roland Barthes :  

Setiap metode analisis pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan 

tersendiri. Dalam hal ini metode analisis Semiotika khususnya melalui 

teori Roland Barthes memiliki kelebihan pada dua tahap pemaknaan 

yakni, denotasi dan konotasi yang menghasilkan elemen mitos. Roland 

Barthes menelusuri makna dengan pendekatan budaya yaitu di mana 

Barthes memberikan makna pada sebuah tanda berdasarkan kebudayaan 

yang melatarbelakangi munculnya makna tersebut. Dengan demikian 

makna dalam tataran mitos dapat diungkap sesuai dengan keunggulan 

semiotika Roland Barthes yang terkenal dengan elemen mitosnya. 

Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh semiotika Roland Barthes 

sedikitnya ada dua, yang pertama yaitu semiotika sangat tergantung 

pada kemampuan analisis individual di mana dapat menghasilkan 

subyektifitas yang berlebihan dari peneliti. Kedua, pendekatan semotika 

menganalisis secara kualitatif terhadap hasil yang didapatkan, bisa jadi 

yang dibutuhkan hanya makna-makna yang dikonstruksikan dari sekian 

banyak pesan yang ada, sehingga hasil analisis terkesan dangkal atau 

kurang dalam. 
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2. Bagi pemerintah : 

Saran untuk pemerintah dalam mengatasi isu lingkungan lingkungan 

hidup yang ada di Indonesia yaitu peranan pemerintah untuk menjaga 

keletarian dan pemanfaatan hutan dengan baik sangat penting. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dan kelestarian 

hutan Indonesia. Untuk melaksanakan pemulihan terhadap kerusakan 

hutan yang telah terjadi, pemerintah dengan mengajak seluruh lapisan 

masyarakat, agar masyarakat juga sadar akan dampak yang terjadi jika 

hutan terus menerus dirusak. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus 

tegas terhadap oknum-oknum yang memicu kerusakan hutan di 

Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, tujuan untuk menjaga 

kelestarian hutan dapat diwujudkan.  

3. Bagi Band : 

Peneliti berharap agar para musisi grunge atau maupun genre yang lain 

dari musik-musik yang populer di Indonesia membuat lirik lagu yang 

lebih berkualitas. Bukan hanya dari sisi liriknya saja melainkan dari sisi 

video klipnya juga sehingga penonton ataupun pendengar dapat 

mengambil pesan yang disampaikan oleh lagu tersebut, meskipun 

pendengarnya bukan berasal dari akademis, tetapi bisa mendengarkan 

musik dengan lebih bijak dan kritis.  

4. Bagi organisasi-organisasi lingkungan hidup :  

Organisasi-organisasi lingkungan hidup harus terus berusaha untuk 

mengkampanyekan permasalahan isu lingkungan hidup yang ada di 

Indonesia maupun di negara-negara lain, untuk menyadarkan betapa 

pentingnya hutan bagi kelangsungan mahkluk hidup. 

5. Bagi peneliti selanjutnya : 

Penelitian yang berhubungan dengan hal-hal karya musik khususnya 

video klip melalui semiotika yang berhubungan dengan isu lingkungan 

diperbanyak lagi. Dikarenakan untuk memperkaya pengetahuan dalam 

mengenal tanda-tanda kerusakan lingkungan. Peneliti menyarankan agar 

topik ini dapat dilanjutkan dengan studi wacana secara mendalam.  


