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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti 

berupaya untuk menjawab rumusan masalah mengenai Bagaimana representasi 

kesenjangan gender digambarkan dalam video musik The Man karya Taylor Swift yang 

kemudian ditelaah menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Hasil dari 

penelitian ini menyimpulkan bahwa makna kesenjangan gender dalam video musik ini 

direpresentasikan: 

1) Mewujudkan kesetaraan gender untuk setiap gender dan mendobrak stereotip 

tentang gender, yang tergambar melalui scene yang memperlihatkan keadaan di 

tempat perkantoran dimana seorang karyawan perempuan yang mengangkat 

mugnya bertuliskan “I’D BE THE MAN” yang bertujuan untuk menjadi fearless 

leader seperti pria, kemudian seorang laki-laki yang berlibur di yacht sedang 

bersenang-senang dengan beberapa perempuan, kemudian seorang laki-laki yang 

telah berhasil one night stand dengan perempuan, kemudian beberapa laki-laki 

yang menghamburkan uangnya di strip club terlihat bersenang-senang dengan 

beberapa perempuan. 

2) Mendorong kesetaraan bagi setiap gender tanpa menganggap salah satu gender 

memiliki nilai yang lebih tinggi dan mendobrak kekerasan gender, yang 

digambarkan melalui scene yang memperlihatkan seorang laki-laki yang 

manspreading, merokok, membuang abu rokok dengan sembarangan di kereta 

bawah tanah, kemudian seorang pria yang mengasuh anak di taman mendapatkan 

apresiasi dan penghargaan dari masyarakat namun dengan usaha mengasuh anak 

yang sedikit yang berbeda halnya jika wanita yang melakukan seperti sudah 

menjadi pekerjaan yang wajar dilakukan seorang wanita dalam mengasuh anak. 

3) Mewujudkan kesetaraan gender yang bias dalam suatu pekerjaan, baik dalam 

ranah domestik maupun pekerjaan, yang digambarkan melalui scene yang 
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memperlihatkan seorang laki-laki mendapatkan penghargaan sebagai “THE 

WORLD’S GREATEST DAD”, kemudian scene yang menggambarkan kritik, 

dimana seorang sutradara memberikan apresiasi kepada seorang aktor 

perempuan yang melakukan sedikit pekerjaan namun memberikan kritik bagi 

aktor laki-laki yang bertujuan untuk mengkritik sistem untuk dapat diterima 

masyarakat, dimana Taylor (dan beberapa aktor wanita lainnya) dituntut lebih 

untuk dapat diterima masyarakat. 

4) Laki-laki dalam video musik ini digambarkan sebagai seorang yang memiliki 

derajat lebih tinggi dari aspek pekerjaan, ruang publik, maupun domestik. 

Sehingga laki-laki mendapatkan keuntungan lebih dalam sektor pekerjaan, laki-

laki dapat melakukan hal yang tidak sopan namun akan dianggap wajar oleh 

masyarakat karena kaya, laki-laki dapat memarginalisasi perempuan dengan 

adanya stereotip yang dilabelkan kepada perempuan, sehingga dalam pekerjaan 

domestik laki-laki akan diapresiasi lebih ketika mengerjakan pekerjaan domestik, 

dan laki-laki dapat dengan bebas melakukan kekerasan karena adanya stereotip 

yang menganggap wajar apabila laki-laki kaya melakukan kekerasan baik dalam 

ruang publik maupun domestik. 

 

Berdasarkan pada penjabaran di atas kesenjangan gender dalam video 

musik The Man karya Taylor Swift memiliki tujuan untuk mewujudkan 

kesetaraan gender untuk setiap gender, mendobrak stereotip tentang suatu 

gender, mendorong kesetaraan bagi setiap gender tanpa menganggap salah satu 

gender memiliki nilai atau derajat yang lebih tinggi, mendobrak kekerasan 

gender, mewujudkan kesetaraan gender yang bias dalam pekerjaan baik dalam 

ranah pekerjaan, maupun domestik. Dengan penggambaran kesenjangan gender 

yang ada dalam video musik ini, nantinya masyarakat akan lebih peduli tentang 

adanya kesenjangan gender. 

6.2. Saran 

Dalam penelitian ini peneliti memiliki saran: 
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6.2.1 Bagi Pembaca: 

A. Peneliti memiliki saran untuk pembaca supaya dapat memahami 

fenomena keberadaan kesenjangan gender, serta tidak memandang 

rendah suatu gender, karena pada dasarnya semua gender memiliki 

kedudukan yang sama sebagai seorang manusia yang setara. 

6.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya: 

A. Untuk penelitian selanjutnya, video musik The Man karya Taylor Swift 

juga dapat diteliti dalam sudut pandang yang berbeda. Jika dalam 

penelitian ini menggunakan sudut pandang makna kesenjangan gender 

dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes, maka penelitian 

selanjutnya bisa menggunakan sudut pandang berbeda dengan teori 

berbeda. Misalnya seperti mengambil sudut pandang maskulinitas 

dengan teori semiotika dari Charles Sanders Peirce. 

B. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperhatikan 

pemilihan data yang akan dikaji dalam setiap adegan-adegan dalam 

video musik supaya makna dalam video musik dapat tersampaikan 

dengan jelas dan tidak terjadi bias makna. 


