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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat di era 

milenial saat ini semakin mudah dan beragam, baik dari bentuk dan fungsinya. 

Perkembangan tersebut bisa buktikan dengan munculnya berbagai teknologi informasi 

dan komunikasi yang terdapat di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah gawai 

yang telah diketahui secara luas bagi masyarakat Indonesia. Pada saat ini penggunaan 

gawai di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan data riset yang dilakukan oleh 

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan United Nations Children’s 

Fund (UNICEF) menyebutkan bahwa 84 persen dari total penduduk Indonesia 

memiliki telepon seluler (Broto, Gatot S Dewa. 2014). Berdasarkan survei yang 

dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan 

bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 64,8% atau 

171,17 juta jiwa dari 264,16 juta penduduk Indonesia. Sedangkan pada tahun 2019-

2020 terjadi peningkatan penetrasi pengguna internet menjadi 73,7% atau 196,71 juta 

jiwa dari 266,9 juta penduduk Indonesia (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia. 2019). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Similarweb menyatakan 

bahwa terdapat beberapa situs yang sering diakses oleh pengguna internet di Indonesia, 

situs situs internet ini diantaranya: Google.com, Youtube.com, Facebook.com, 

Brainly.co.id, Instagram.com (Similarweb. 2021).  

 

Youtube merupakan salah satu platform untuk mempublikasikan video. Youtube 

resmi berdiri pada tahun 2005. Berdasarkan riset yang dikerjakan oleh We Are Social 

menyatakan bahwa Youtube ialah suatu platform yang sering digunakan oleh pengguna 

sosial media. Persentase pengguna yang mengakses Youtube mencapai 93,8%, jumlah 

pengguna aktif sosial media sebanyak 170 juta atau 61,8% dari jumlah penduduk 

Indonesia dan 98,2% pengguna sosial media mengaksesnya menggunakan ponsel 
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pintar (Kemp, Simon. 2021). Youtube merupakan platform dengan berbagai macam 

konten video seperti hiburan, edukasi (pendidikan), berita, vlog dan video musik. 

Berdasarkan pernyataan juru bicara Youtube saat wawancara bersama The Verge, yang 

dikutip dari www.theverge.com, Beliau mengatakan jenis video yang paling banyak 

ditonton pada situs Youtube adalah Komedi, Olahraga, ‘how to’ (tutorial) dan Musik 

(Alexander, Julia. 2019). 

 

Video ialah suatu media yang berguna untuk mengirimkan pesan kepada 

khalayak. Kehadiran video musik menjadi suatu media komunikasi massa mempunyai 

manfaat diantaranya untuk: menghibur, mengedukasi, serta mempersuasif. Perihal ini 

selaras dengan pendapat McQuail yang menunjukkan bahwa, video mempunyai fungsi 

menjadi alat untuk menyalurkan hiburan, menampilkan cerita, drama, peristiwa, juga 

musik bagi khalayak (McQuail, 1997:13)  

 

Video yang menyajikan musik disebut video musik. Video musik secara harfiah 

didefinisikan sebagai sebuah video film yang mengiringi alunan musik. Dalam sebuah 

penelitian yang berjudul redefining music video oleh Dan Moller, mencetuskan bahwa 

video musik memiliki fungsi: menghibur, memprovokasi pemikiran dan 

mempromosikan berbagai hal. Selain itu dalam mewujudkan fungsi – fungsinya 

seorang pembuat video musik biasanya mengangkat isu – isu atau persoalan sosial yang 

paling banyak diperbincangkan oleh masyarakat (Moller, 2011:6-7). 

 

Kesenjangan gender dalam masyarakat dianggap sebagai suatu permasalahan 

yang kerap muncul di keseharian, perihal itu bisa ditunjukkan melalui riset yang 

dilakukan oleh world of labour Pada tahun 2020, menyatakan apabila kaum perempuan 

mendapatkan upah cukup rendah dari kaum pria yakni sebanyak kurang lebih 12 dollar 

Amerika, selain menerima upah yang rendah dalam riset tersebut juga menunjukan 

bahwa rata – rata pemimpin perusahaan besar dan ternama di Amerika dikepalai oleh 

kaum pria dibanding dengan kaum wanita (Macis, Mario. 2020). Berkaitan dengan hal 

https://www.theverge.com/2019/7/25/8930070/youtube-videos-kids-pew-research-study-ace-family-jake-paul
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tentang kesenjangan upah antara wanita dan pria, berdasarkan data tahun 2019 

mengenai upah wanita yang bekerja penuh waktu dalam sepanjang tahun rata-rata 

mendaptkan 82 Sen untuk 1 Dollar yang didapatkan oleh pekerja pria. Tidak hanya itu 

saja, terdapat juga perbandingan kesenjangan upah pria berkulit putih, pria non-

Hispanic1 dengan upah wanita berkulit hitam yang memperoleh 63 Sen dari 1 Dollar 

yang didapatkan pria berkulit putih dan pria non-Hispanic. Sedangkan wanita Indian 

Amerika & penduduk asli Alaska memperoleh 60 Sen, orang Latin memperoleh 55 

Sen, perempuan Asia Amerika atau Kepulauan Pasifik memperoleh rata-rata 85 dari 1 

Dollar yang didapatkan pekerja pria berkulit putih dan pria non-Hispanik (Bleiweis, 

Robin.2021). 

 

Berdasarkan persoalan isu kesenjangan gender, terdapat beberapa film yang 

mengangkat isu tersebut. Hal ini dibuktikan dengan film yang mengangkat isu sosial 

tentang kesenjangan gender seperti: Hidden Figures (2016) yang menceritakan tentang 

perjuangan tiga orang wanita jenius berkulit hitam yang bekerja di divisi awal program 

luar angkasa Amerika Serikat-NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) dengan diskriminasi yang menjadi isu utama. Film ini disutradarai oleh 

Theodore Melfi dan ditulis bersama Allison Schroeder. Hidden Figures berhasil 

menerima berbagai penghargaan, masuk tiga nominasi di Academy Awards ke-89, juga 

kategori film terbaik, Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance oleh 

Cast In a Motion Picture (Koesno, Dewi Adhitya S. 2020). Adapun film Mulan (2020) 

juga menceritakan tentang seorang perempuan yang menyamar sebagai laki-laki untuk 

berperang menggantikan ayahnya berperang dikarenakan ayahnya seorang veteran 

yang kondisi salah satu kakinya tidak dapat bergerak dan memerlukan tongkat untuk 

                                                           
1 Hispanic didefinisikan sebagai orang Kuba, Meksiko, Puerto Rico, Amerika Selatan atau Tengah, 

budaya atau asal Spanyol lainnya tanpa memandang ras. 

Census.gov. 2021. About Hispanic Origin. Diakses dari: 

https://www.census.gov/topics/population/hispanic-origin/about.html  (15 November 2021). 

 

https://www.census.gov/topics/population/hispanic-origin/about.html
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berdiri. Karakter Mulan menunjukkan bahwa perempuan tidak dipandang seorang yang 

lemah, dan perempuan dapat menentukan hidupnya sendiri (Rahman, Naufal Al. 2020). 

 

Berangkat dari persoalan kesenjangan gender yang terjadi dalam kehidupan 

sosial, maka beberapa musisi mulai mengangkat isu kesenjangan gender dalam karya 

musik mereka. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya video musik dan lirik lagu yang 

mengangkat isu sosial kesenjangan gender seperti: video musik God Is A Woman milik 

Ariana Grande, Run The World milik Beyoncé, Just A Girl milik No Doubt. Selain dari 

karya musisi – musisi tersebut, baru – baru ini isu tentang kesenjangan gender juga 

terdapat dalam karya milik Taylor Swift.  

 

Taylor Alison Swift atau dikenal dengan nama Taylor Swift, merupakan seorang 

penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat. Musisi yang tumbuh di Reading, 

Pennsylvania, pada usianya 14 tahun, Taylor mulai berpindah ke Nashville, Tennessee 

bersama keluarganya untuk memulai awal karirnya menjadi musisi. Pada awal 

debutnya dalam industri musik, Taylor Swift mengeluarkan album studio pertamanya 

yang berjudul “Taylor Swift” (Ray, Michael. 2021). Nama Taylor Swift menjadi 

semakin dikenal oleh publik melalui penghargaan Grammy Award yang 

dimenangkannya dengan kategori Album of The Year yang menjadi sejarah sebagai 

pemenang paling muda hingga saat ini (Thompson, Gayle. 2021). Setelah 

memenangkan penghargaan tersebut, Taylor Swift terus berkarya dalam dunia musik. 

Hingga pada tahun 2016 Taylor Swift dalam Album Studio Taylor Swift yang berjudul 

“1989” berhasil memenangkan penghargaan pada Grammy Award 2016 dengan 

kategori Album of The Year, Best Pop Vocal Album, dan Best Music Video dari lagu 

Bad Blood. Melalui kemenangannya dalam kategori Album of The Year Grammy 

Award 2016, Taylor Swift menjadi wanita pertama yang memenangkan Album of The 

Year sebanyak dua kali (Kreps, Daniel. 2016).  
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Taylor Swift yang dianugerahi sebagai 100 orang paling berpengaruh di dunia 

versi majalah TIME pada tahun 2019 (Time.com, 2019). Pada tanggal 27 Februari 2020 

Taylor Swift meluncurkan single dari salah satu lagunya dalam album Lover yang 

berjudul The Man. Lagu The Man sendiri dikemas oleh Taylor Swift dalam bentuk 

video musik. Dalam musik The Man Taylor Swift banyak memasukan sindiran 

terhadap isu kesetaraan gender antara pria dan wanita. Hal ini dapat dibuktikan melalui 

informasi yang terdapat dalam Billboard.com Taylor Swift mengatakan bahwa 

“kehadiran musik The Man merupakan sebagai bentuk kritik kepada media atau mereka 

yang kerap memberikan perlakukan yang berbeda antara pria dan wanita. Perlakukan 

berbeda tersebut didapatkan ketika Taylor Swift online dan mendengar cerita dari 

penggemarnya yang berbicara tentang pengalaman mereka di dunia kerja, atau bahkan 

di sekolah, semakin banyak diperbincangkan, semakin baik keadaan kita, dan Taylor 

Swift ingin membuatnya menarik, sehingga melekat di kepala orang tentang lagu 

ketidaksetaraan gender, dan menurut Taylor Swift itu adalah hari yang baik (Lipshutz, 

Jason. 2019). 

 

Selain dari pernyataan Taylor Swift dalam wawancara dengan Billboard tentang 

latar belakangnya menulis lagu The Man, berdasarkan informasi yang terdapat dalam 

Washington Post menyatakan bahwa melalui lagu single The Man, Taylor Swift ingin 

membidik norma-norma budaya yang mendorong laki-laki untuk mengembangkan ego 

berlebihan. Dimana dalam videonya memperlihatkan adanya kesenjangan gender 

antara pria dan wanita, dan berusaha untuk menghilangkan kesenjangan gender 

(Shepherd; Chiu, 2020). Berikut ini adalah penggalan lirik lagu dari The Man karya 

Taylor Swift yang berisi mengenai protes terhadap kesenjangan gender antara pria dan 

wanita. 
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Gambar 1.1 Lirik Video Musik The Man 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=hribwAVWrkc 

 

Berikut ini bagian adegan dari video musik lagu The Man karya Taylor Swift 

yang menggambarkan tentang kesenjangan gender. Dalam adegan di bawah ini 

menunjukkan seorang pria yang membuang abu cerutunya dengan acuh kepada 

perempuan yang duduk di sampingnya. 

 

Gambar 1.2 Adegan dalam Video Musik The Man Taylor Swift. 

https://www.youtube.com/watch?v=hribwAVWrkc
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Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=AqAJLh9wuZ0 

 

Video Musik The Man telah diulas oleh beberapa media publikasi seperti: 

Washington Post, The Harvard Crimson, Rappler. Hasil ulasan menjelaskan bahwa 

video musik The Man mengkritik seputar toxic masculinity, standar ganda, dan juga 

kesenjangan gender. Selain itu video musik The Man juga memenangkan penghargaan 

yaitu MTV VMA (Video Music Award) 2020 pada 30 Agustus 2020. Adapun kategori 

yang dimenangkan lewat The Man ialah Best Direction (CNN Indonesia. 2020). Video 

musik tersebut disutradarai sendiri oleh Taylor Swift. Seperti pada video musik 

umumnya yang terdapat tokoh publik di dalamnya, Taylor Swift mengajak orang yang 

memiliki banyak pengikut di TikTok: Loren Gray yang mempunyai 39,7 juta pengikut, 

Dominic Toliver yang mempunyai 8,8 juta pengikut, dan Jayden Bartels denga 7,9 juta 

pengikut (Collins, Katie. 2020). 

 

Video musik The Man memiliki keunikan tersendiri yaitu terdapat di bagian akhir 

video tersebut. Pada bagian akhir video musik, diperlihatkan bahwa yang menjadi 

Talent pria dalam video tersebut adalah Taylor Swift dengan menggunakan teknik 

riasan prostetik untuk mengubah wajah dan rambutnya. Berikut ini bagian akhir video 

musik The Man, yang menunjukkan Taylor Swift sebagai peran laki-laki.  

https://www.youtube.com/watch?v=AqAJLh9wuZ0
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Gambar 1.3 Bagian Akhir Video The Man 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=AqAJLh9wuZ0 

 

Berdasarkan konsep dan isi video musik The Man karya Taylor Swift menjadi 

latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian serta menelaah lebih dalam pesan 

yang menggambarkan kesenjangan gender dalam video musik The Man. Terdapat 

banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji hal ini secara spesifik. Salah 

satu pendekatan yang akan digunakan penulis yakni pendekatan semiotika oleh Roland 

Barthes. Alasan peneliti memilih semiotika oleh Roland Barthes karena dalam teorinya 

Roland Barthes mengembangkan semiotika menjadi 2 tingkatan pertandaan, yaitu 

denotasi dan konotasi, dan video musik The Man menggunakan tanda – tanda maupun 

simbol – simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan adanya kesenjangan 

gender di dalamnya.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Bersumber dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka, pada 

penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana makna kesenjangan 

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

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Bersumber pada rumusan masalah di atas maka, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan makna kesenjangan gender yang digambarkan dalam video musik 

The Man karya Taylor Swift dengan menggunakan pendekatan teori semiotika Roland 

Barthes. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Melalui adanya penelitian ini penulis mengharapkan, supaya penelitian 

ini dapat memberikan manfaat dalam segi teoritis maupun praktis, yaitu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AqAJLh9wuZ0
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1.4.1 MANFAAT TEORITIS 

Mengamalkan kontribusi positif berupa sumber informasi, wawasan 

mengenai literatur bidang studi ilmu komunikasi, khususnya dalam hal studi 

analisis semiotika Roland Barthes, serta representasi kesenjangan gender dalam 

video musik. 

1.4.2 MANFAAT PRAKTIS 

Memberi pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai kesenjangan 

gender dalam sebuah video musik khususnya The Man karya Taylor Swift, 

berlandaskan pada pendekatan teori semiotika Roland Barthes. 

 

1.5 BATASAN PENELITIAN 

Batasan penelitian ini dibuat agar penelitian ini fokus dan tidak melebar. Fokus 

penelitian ini hanya meliputi video musik The Man Taylor Swift. Informasi yang 

diberikan hanya sebatas penggambaran representasi kesenjangan gender dalam video 

musik The Man karya Taylor Swift. Melalui batasan penelitian yang digunakan oleh 

peneliti, digunakan 8 scene yang menggambarkan representasi kesenjangan gender 

dalam video musik The Man karya Taylor Swift. 

 

1.6 DEFINISI KONSEP 

1.6.1 Video Musik:  

Konsep audio visual yang di dalamnya berisi sebuah jalan cerita yang 

sesuai dengan makna sebuah lagu (Cefrey, 2003). 

1.6.2 Representasi:  

Sebuah metode yang berguna untuk menampilkan kembali sesuatu hal 

dalam bentuk fisik yang di dalamnya terdapat sebuah proses seleksi, yang 

disesuaikan dengan tujuan komunikasi dan ideology yang dianut (Croteau; 

Hoynes, 2000). 

1.6.3 Kesenjangan Gender:  
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Sebuah ketidakseimbangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki 

yang terlihat dalam pencapaian, atau sikap sosial, politik, intelek, budaya, 

maupun ekonomi (Harris, 2017). 

1.6.4 Semiotika (Roland Barthes):  

Merupakan sebuah konsep teori pemaknaan tanda yang terdiri dua 

tingkat pemaknaan yakni denotasi dan konotasi, pemaknaan tersebut 

kebenarannya bersumber pada mitos yang ada (Barthes, 2007). 


