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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 VIDEO MUSIK 

 Video musik merupakan sebuah perkembangan dalam media massa. Pada 

awalnya video musik melalui media televisi dalam sebuah program acara bertemakan 

MTV (Musik Televisi) dan kemudian pada perkembangannya, video musik sekarang 

dibagikan dan dipublikasikan melalui media online (Pratama, 2018).  

 

 Program musik televisi tersebut pertama kali memulai siaran pada tanggal 1 

Agustus 1981, dan pada tayangan pertama menayangkan video klip musik dari band 

The Buggles yang berjudul “Video Killed the Radio Star” dalam album pertamanya, 

The Age of Plastic” (Sepaya, 2015). MTV pertama kali tayang di Indonesia pada bulan 

Mei 1995 pada stasiun televisi ANTV, pada tahun 2002 berpindah ke Global TV, dan 

MTV berhenti tayang di Indonesia pada tahun 2011 (Puspah, 2018). 

 

 Dalam pembuatan video musik terdapat hal penting yang dapat mempengaruhi 

konsep dari video musik tersebut, hal yang dimaksudkan disini adalah Teknik 

pengambilan gambar (Patresia, 2018). Dalam bukunya yang berjudul “Media dan 

Multimedia Pembelajaran Teori dan Praktik”, Tonni Limbong menjelaskan secara 

garis besar, teknik pengambilan gambar terbagi kedalam dua bagian, yaitu teknik 

pengambilan gambar menurut sudut pengambilan gambar dan teknik pengambilan 

gambar menurut ukuran gambar.  

 

 Teknik pengambilan gambar menurut sudut pengambilan gambar terbagi 

kedalam 7 teknik, yaitu: 

1. Frog Eye memiliki arti sebuah cara mengambil gambar yang dilakukan 

dengan cara mensejajarkan posisi kamera dengan bagian atas atau bawah 

objek. Posisi kamera harus lebih rendah dari posisi objek. Hasil dari 
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penggunaan teknik ini ialah, objek menjadi sangat besar dan memiliki 

kesan angkuh dan megah. 

2. Low Angle memiliki arti suatu cara pengambilan gambar yang dilakukan 

dari sudut arah bawah objek serta menimbulkan kesan objek yang 

membesar. Teknik ini digunakan untuk membandingkan besar kecil ukuran 

suatu objek. 

3. Eye Level memiliki arti suatu cara pengambilan gambar yang dilakukan 

dengan cara sejajar dengan mata objek. Hasil dari teknik ini adalah objek 

sejajar dengan pandangan mata orang. 

4. High Angle memiliki arti sebuah cara pengambilan gambar yang dilakukan 

dengan menempatkan posisi kamera tepat di atas objek. Hasil pengambilan 

dengan teknik ini cenderung memperlihatkan objek sebagai sesuatu yang 

kecil.  

5. Bird Eye dapat diartikan sebagai salah satu mengambil gambar yang 

dilakukan dalam keadaan jarak ketinggian tertentu, agar di lingkungan 

sekitar objek dapat ditampilkan secara luas.  

6. Slanted mempunyai arti cara mengambil gambar dengan menempatkan 

posisi kamera pada sudut 45o terhadap objek. 

7. Over Shoulder dapat diartikan sebagai cara mengambil gambar dengan 

menempatkan kamera tepat pada belakang objek atau bahu objek. Hal ini 

bertujuan untuk memperlihatkan aktivitas apa yang sedang dilakukan oleh 

objek tersebut. 

 

 Kemudian untuk teknik mengambil gambar berdasarkan ukuran gambar, 

memiliki fungsi sebagai memperjelas keadaan dan emosi suatu objek gambar. Teknik 

pengambilan gambar berdasarkan ukuran terbagi kedalam 10 teknik, yaitu:  

1. Extreme Close Up (ECU) memiliki arti sebagai suatu cara mengambil 

gambar dengan jarak yang dekat. Teknik ini dilakukan supaya objek 

terlihat dengan sangat jelas. 
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2. Big Close Up (BCU) memiliki arti sebagai sebuah cara pengambilan 

gambar yang digunakan untuk melihat ekspresi dari objek. Biasanya yang 

menjadi target pengambilan adalah atas kepala hingga dagu. 

3. Close Up (CU) memiliki arti sebagai cara pengambilan gambar yang 

dilakukan dari atas kepala objek hingga bawah leher. Hal ini digunakan 

supaya objek dapat terlihat dengan jelas. 

4. Medium Close Up (MCU) memiliki arti sebagai suatu cara pengambilan 

gambar yang dilakukan dengan, cara menyorot kepala hingga bagian dada 

objek. Teknik ini digunakan untuk mempertegas gambaran karakter atau 

profil seseorang. 

5. Medium Shot (MS) memiliki arti sebagai sebuah cara pengambilan gambar 

yang dilakukan dengan cara menyorot, bagian pinggang hingga kepala 

objek. Teknik ini digunakan untuk memperjelas gerakan suatu objek. 

6. Full Shot (FS) memiliki arti sebagai sebuah cara pengambilan gambar yang 

dilakukan dengan cara menyorot objek secara penuh dari kepala sampai 

kaki. 

7. Long Shot (LS) memiliki sebagai teknik pengambilan gambar yang 

dilakukan dari jarak jauh sehingga bagian seluruh objek hingga latarnya 

terlihat dengan jelas. 

8. One Shot (1S) memiliki arti sebagai teknik pengambilan gambar yang 

berfokus pada satu objek saja. 

9. Two Shot (2S) memiliki arti sebagai teknik pengambilan gambar yang 

berfokus pada dua objek. 

10. Group Shot (GS) memiliki arti sebagai teknik pengambilan gambar yang 

berfokus pada beberapa objek. 

 

2.2 REPRESENTASI 

Representasi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk 

menunjukkan kembali maksud dari tanda suatu fenomena sosial yang selaras dengan 
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tujuan seorang komunikator. Pemahaman tersebut selaras dengan penjelasan David 

Croteau dan William Hoynes dalam bukunya yang berjudul media society, yang 

menyatakan bahwa representasi menggambarkan hasil dari suatu proses seleksi yang 

memfokuskan pada pokok – pokok tertentu dengan mengabaikan pokok lainnya. 

Apabila dikaitkan dengan representasi media, yaitu bahwa tanda yang digunakan untuk 

merepresentasikan suatu pokok akan melewati terlebih dahulu proses seleksi. Proses 

seleksi yang dilakukan bertujuan untuk memilah – milah pokok yang sesuai dengan 

tujuan, kepentingan, dan ideologi komunikator (Croteau; Hoynes, 2000).  

Sementara itu Marcel Danesi berdasarkan pada bukunya yang berjudul pesan, 

tanda, dan makna menyampaikan bahwa representasi bisa diartikan sebagai proses 

penggunaan tanda – tanda dalam bentuk gambar, suara, serta video untuk menampilkan 

kembali sesuatu hal yang dihasilkan dari suatu proses menghubungkan, 

menggambarkan, mengindahkan, juga ditampilkan secara fisik (Danesi, Marcel. 2010). 

Untuk mengetahui penjelasan lebih akan pemahaman representasi, Stuart Hall 

melalui bukunya yang berjudul The Work of Representation menjelaskan bahwa 

representasi adalah sebuah proses produksi yang dalam prosesnya terjadi pertukaran 

makna. Proses representasi menurut Stuart Hall dibagi menjadi 3 tahapan penting, 

yaitu: Signifier (penanda), Signified (petanda), dan Mental representation. Selain 3 hal 

pokok tersebut dalam proses produksi makna dan pertukaran makna, ada factor penting 

lainnya yaitu Bahasa. Stuart Hall memaparkan bahwa pokok utama representasi dapat 

berjalan dengan baik disebabkan tiap – tiap orang mempunyai pertukaran bahasa untuk 

memproduksi dan melakukan pertukaran makna (Hall, 1997). 

Sesudah memahami pokok–pokok utama dalam representasi, selanjutnya 

Stuart Hall menerangkan proses representasi dapat terjadi melalui 2 proses yakni: 

representasi mental dan representasi bahasa. Representasi mental dapat dimengerti 

sebagai konsep yang dibentuk dari tiap – tiap individu sendiri, hal tersebut dapat 

dimengerti sebagai peta konseptual. Mengenai sifat dari representasi mental yakni 

bersifat abstrak. Setelahnya yaitu representasi bahasa, pada hal ini bahasa mempunyai 
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fungsi penting sebagai penerjemah, juga penghubung setiap ide – ide yang terbentuk 

dalam proses representasi mental. 

 Bersumber dalam penjelasan di atas maka bisa diambil kesimpulan bahwa 

representasi adalah sebuah proses memaknai kembali sebuah peristiwa atau fenomena 

sosial yang terjadi ditengah – tengah masyarakat sehingga kemudian diselaraskan 

dengan ideologi yang terdapat pada masyarakat dan dengan tujuan dari komunikator. 

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan objek pada penelitian ini, yaitu Taylor Swift 

sebagai seorang komunikator yang mempunyai tujuan untuk mendukung kaum 

perempuan sehingga melalui karyanya ia menyuarakan tujuannya tersebut. 

 

2.3 GENDER 

2.5.1 PENGERTIAN GENDER 

  Pengertian gender dalam masyarakat diartikan sama dengan jenis 

kelamin. Gender membedakan antara laki-laki dan perempuan melalui 

konstruksi sosial dan kultural. Berdasarkan buku “Analisis Gender 

Transformasi Sosial”, Mansour Fakih menyatakan bahwa gender merupakan 

suatu sifat yang erat bagi kaum laki-laki maupun perempuan yang dibentuk 

secara sosial maupun kultural (Riant Nugroho, 2008:7). Gender dalam 

perspektif lain didefinisikan sebagai pesan peran manusia pada maskulin dan 

feminin yang terdapat sifat dan peran yang diberikan oleh masyarakat kepada 

kaum laki-laki dan perempuan, dan dibentuk secara sosial maupun kultural 

(Muh. Roqib, 2003).  

 Melalui definisi di atas, gender dapat disimpulkan ialah suatu konstruksi 

sosial yang dapat diubah dan tergantung pada tempat, waktu, suku/ras/bangsa, 

budaya, strata sosial, agama, negara, ideologi, politik, hukum, dan ekonomi. 

Sehingga gender bukanlah suatu kodrat dari lahir melainkan buatan manusia 

yang dapat berubah dan bersifat relatif. 

 

2.5.2 KESENJANGAN GENDER  
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 Berdasarkan informasi yang terdapat dalam World Economic Forum 

menyatakan bahwa kesenjangan gender merupakan sebuah keadaan dimana 

terjadi sebuah perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang tercermin dalam 

pencapaian atau sikap sosial, politik, intelektual, budaya, atau ekonomi (Harris, 

Briony. 2017). Berdasarkan riset yang berjudul “The Gender GAP Report” 

yang dilakukan oleh World Economic Forum pada tahun 2021 menyatakan 

bahwa bentuk kesenjangan gender terjadi pada partisipasi dan peluang 

ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan 

pemberdayaan politik (World Economic Forum. 2021:5). Tidak hanya itu saja, 

Fakih, Mansour dalam bukunya “Analisis Gender dan Transformasi Sosial” 

menjelaskan detail mengenai bentuk-bentuk kesenjangan gender, adapun 

bentuk kesenjangan gender menurut Fakih, Mansour adalah (Fakih, Mansour. 

2008:14-23): 

a) Marginalisasi dan stereotip 

Marginalisasi adalah bentuk kesenjangan gender yang membuat miskin 

salah satu jenis kelamin yang disebabkan oleh bias gender. Adapun anggapan 

bahwa perempuan yang bekerja hanya untuk menambah nafkah keluarga. 

Marginalisasi dapat terjadi oleh karena kebijakan pemerintah, keyakinan, 

tafsiran agama, keyakinan tradisi, kebiasaan, maupun asumsi ilmu 

pengetahuan. Marginalisasi juga dapat terjadi di bidang pekerjaan misalnya: 

perempuan yang bekerja sebagai pekerja konveksi, buruh pabrik, asisten rumah 

tangga dianggap sebagai pekerja rendah, sehingga mempengaruhi upah yang 

diperoleh. Perempuan juga dianggap memiliki minim kontribusi karena 

dianggap lemah secara fisik, psikologi, dan reproduksi perempuan seperti: 

hamil, menstruasi, melahirkan dan menyusui yang dianggap menghambat 

pekerjaan sehingga mengakibatkan kesenjangan upah. Berdasarkan anggapan 

di masyarakat bahwa gender tertentu memiliki minim kontribusi 

mengakibatkan terjadinya pelabelan atau stereotip.  
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Pelabelan atau stereotip merupakan bentuk kesenjangan gender dengan 

melakukan pelabelan terhadap gender tertentu. Tidak hanya itu, stereotip juga 

memberikan pandangan penyamarataan terhadap suatu individu dengan gender 

tertentu tanpa melihat karakteristik yang dimiliki individu tersebut, sehingga 

membatasi pengembangan karakteristik individu tersebut. Adapun stereotip 

yang biasa dialami oleh perempuan seperti: pandangan bahwa perempuan 

dengan cara berpakaian mengenakan rok pendek, bersolek merupakan suatu 

upaya untuk memancing perhatian laki-laki, sehingga saat ada kasus pelecehan 

atau kekerasan seksual masyarakat cenderung menyalahkan korbannya dengan 

alasan tersebut. 

 

b) Subordinasi dan kekerasan 

Subordinasi adalah bentuk kesenjangan gender dengan menganggap salah 

satu gender memiliki nilai lebih tinggi daripada gender yang lainnya. Adapun 

subordinasi salah satu gender, mengakibatkan gender yang tersubordinasi 

mengalami hambatan dalam memperoleh sumber daya maupun keuntungan. 

Hambatan dalam memperoleh sumber daya tersebut misalnya: dalam 

kesempatan untuk belajar, bekerja, berpolitik, status maupun kesempatan 

kepentingan yang lainnya. Selain hambatan dalam memperoleh sumber daya. 

Bukan hanya itu saja dampak lain dari subordinasi gender adalah perilaku 

kekerasan.  

Perilaku kekerasan sendiri merupakan bentuk kesenjangan gender yang 

berupa serangan terhadap fisik, mental psikologis, maupun seksual seseorang 

terhadap satu jenis kelamin tertentu oleh karena bias gender. Kekerasan gender 

juga dapat terjadi dalam berbagai ranah yang disebabkan oleh kesenjangan 

kekuatan yang terdapat di masyarakat. Kekerasan fisik dapat terjadi dalam 

ranah publik maupun privat seperti rumah tangga, dengan tindakan yang 

membahayakan seseorang berupa pemukulan hingga penyiksaan terhadap 

orang lain. Kekerasan mental psikologis dapat terjadi dalam ranah privat 
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maupun publik, dengan pernyataan negatif ataupun hujat hingga mengucilkan 

seseorang. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam ranah publik maupun privat 

dengan unsur pemaksaan tanpa persetujuan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan 

seksual seperti: pelecehan seksual, pemaksaan untuk menjadi pelacur, 

penyunatan anak dengan paksa, pensterilisasi dengan paksaan, dan 

pemerkosaan dalam ranah publik maupun rumah tangga yang memaksa 

seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan kedua belah 

pihak. 

 

c) Beban Kerja 

Beban kerja adalah bentuk kesenjangan gender yang terjadi oleh karena 

pandangan di masyarakat secara bias gender tentang suatu pekerjaan. Adapun 

bias gender dalam rumah tangga sering dialami oleh perempuan, dengan adanya 

anggapan bahwa kaum perempuan mempunyai sifat yang rajin, memelihara, 

dan kurang cocok untuk memimpin rumah tangga sehingga pekerjaan rumah 

tangga ditanggung jawabkan kepada kaum perempuan. Stereotip juga terjadi 

dalam kaum perempuan yang dinilai bahwa tanggung jawab pekerjaan rumah 

tangga dinilai rendah dan dianggap tidak penting dibandingkan pekerjaan yang 

dilakukan oleh laki-laki. Beban kerja domestik perempuan juga menjadi ganda 

apabila perempuan tersebut juga bekerja. 

    Mengacu pada penjelasan di atas mengenai kesenjangan gender, maka 

pada penelitian ini peneliti ingin menggunakan bentuk kesenjangan gender 

yang dikemukakan oleh Mansour Fakih sebagai tolak ukur melakukan 

pembahasan mengenai bentuk – bentuk kesenjangan gender pada video musik 

The Man karya Taylor Swift.  

 

2.4 SEMIOTIKA 

Semiotika diperkenalkan oleh Hippocrates (460-377 SM) seorang penemu ilmu 

medis Barat. Gejala menurut Hippocrates, merupakan petunjuk atau tanda fisik. Dalam 
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buku karya Marcel Danesi yang berjudul “Pesan, Tanda, dan Makna Buku Teks Dasar 

Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi”, Ferdinand de Saussure mengemukakan 

bahwa ilmu yang mempelajari kehidupan tanda-tanda dalam masyarakat yang dapat 

dibayangkan ada. Ilmu tersebut merupakan bagian dari psikologi sosial, kemudian 

menjadi bagian dari psikologi umum. Saussure menyebut ilmu ini sebagai semiologi 

yang berasal dari bahasa Yunani Semeion yang berarti “tanda”. Kajian semiologi 

menunjukkan tentang hal-hal yang membentuk tanda-tanda dan hukum-hukum yang 

mengatur (Danesi, Marcel. 2010:5).  

2.6.1 SEMIOTIKA ROLAND BARTHES 

Semiotika Roland Barthes merupakan penerus pemikiran dari Ferdinand 

Saussure. Dalam buku yang berjudul “Semiotika: Teori, Metode, dan 

Penerapannya dalam Penelitian Sastra” Saussure mengembangkan ilmu 

semiotika dengan latar belakang keilmuan linguistik. Saussure menyebutkan 

ilmu yang dikembangkannya semiologi, yang dapat dimanfaatkan untuk 

melihat ilmu tentang tanda-tanda (the science of signs). Menurut Kriyantono 

dalam bukunya yang bertajuk “Teknik Praktis Riset Komunikasi” menyatakan 

bahwa Fokus Saussure dalam pembentukan kalimat yang komplek dan kalimat 

yang menentukan makna, namun menyisihkan kalimat yang sama juga dapat 

memiliki makna yang berbeda. Roland Barthes tertuju pada pemikiran tersebut 

yang dikenal dengan istilah “order of signification”.  

 

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan pada tanda.  

Tanda yang dimaksud yaitu signifier (penanda) dan signified (petanda). Konsep 

signifier – signified yang diteruskan oleh Barthes merubah konsep yang statis 

menjadi dinamis. Barthes mengkaji konotasi bahwa makna bisa berkembang 

selaras dengan aktivitas kognitif pemakai tanda. Barthes memakai tanda yang 

terdiri atas ekspresi dan contenu. Apabila menurut Saussure relasi antara 



 
  

10 
 

ekspresi dan contenu statis, tetapi Barthes menunjukkan relasi itu dapat berubah 

(Kholil; Iskandar; Mauidhah, 2017). 

Menurut Barthes, semiotika dibagi menjadi dua tingkatan tanda, 

tingkatan pertama yaitu denotasi dan tingkatan kedua yaitu konotasi. Denotasi 

menurut Barthes adalah tingkatan tanda yang penandanya merujuk pada realitas 

yang menghasilkan makna yang sesungguhnya. Sedangkan konotasi adalah 

tingkatan tanda yang penandanya merujuk pada makna didalamnya yang 

bersifat implisit dan tersembunyi (Septiana, 2019). 

 

Tabel 2.1 Peta Tanda Roland Barthes 

(Sumber: Sobur, 2013:69) 

1. Signifier (Penanda) 2. Signified (Petanda) 

3. Denotative (Tanda Denotasi) 

4. Connotative Signifier 

(Penanda Konotasi) 

5. Connotative Signified 

(Petanda Konotasi) 

6. Connotative (Konotasi) 

 

Dalam konsep Barthes, menjelaskan bahwa tanda konotasi tidak 

sekedar memiliki makna tambahan namun didalamnya juga mengandung kedua 

bagian tanda denotatif yang menjadi landasan dari keberadaanya. Dalam 

konsep Barthes, menjelaskan bahwa denotasi sebagai kata yang tidak berisi 

perasaan – perasaan tambahan. Sedangkan konotasi menjelaskan bahwa adanya 

interaksi tanda dengan perasaan penggunanya yang memiliki norma-norma 

kultural. Barthes mengungkapkan bahwa mitos terdapat juga sebagai sistem 

pemaknaan tingkat kedua, yang memiliki fungsi untuk menyampaikan 

pembenaran pada norma-norma dominan yang berlaku pada periode tertentu. 

Mitos juga mengandung tiga bentuk aspek yaitu, penanda, petanda dan tanda, 
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tetapi sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibentuk melalui suatu ikatan 

makna yang telah terdapat sebelumnya, sehingga mitos juga suatu proses 

penafsiran tingkat kedua. Didalam mitos juga terdapat petanda yang 

mempunyai beberapa petanda (Sobur, 2006: 71). 

 

Penulis memakai teori semiotika Roland Barthes untuk menganalisis 

makna konotasi dan denotasi dari tanda atau simbol yang terkandung dalam 

video musik The Man – Taylor Swift. 

 

2.5 PENELITIAN TERDAHULU  

1) Nama Peneliti: 

Nurul Aini – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

Judul & Tahun Penelitian: 

Representasi LGBT Dalam Video Klip 

(Analisis Semiotika Mengenai LGBT 

Dalam Video Klip “YOUTH” Oleh Troye 

Sivan). 2017. 

Tujuan Penelitian: 

Mendeskripsikan bagaimana konsep 

LGBT dalam video klip “YOUTH” karya 

Troye Sivan dengan menggunakan kajian 

semiotika Roland Barthes. 

Metode Penelitian: 

Penelitian kualitatif deskriptif. 

Hasil Penelitian: 

Hasil penelitian ialah konsep LGBT yang disajikan melalui video klip Troye Sivan yang 

berjudul “Youth” diperoleh kesimpulan bahwa sang sutradara hendak memaparkan 

kepentingan Troye Sivan dan berbagai kelompok di Amerika yaitu perusahaan clothing 

American Apparel Inc, perusahaan kartu ucapan terbesar American Greetings dan 

organisasi nasional terbesar di Amerika yang peduli kaum LGBT yaitu Human Right 
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Campaign (HRC) yang tiap-tiap organisasi ikut mendukung menentang diskriminasi 

pada kaum LGBT youth, dan mendukung legalitas kesetaraan HAK LGBT di seluruh 

dunia. 

 

2) Nama Peneliti: 

Anisa Cemerlang - Fakultas Komunikasi 

dan Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

Judul & Tahun Penelitian: 

Representasi Konsep Diri Cantik Dalam 

Video Klip (Analisis Semiotika Video Klip 

Beyonce – Pretty Hurts). 2017. 

Tujuan Penelitian: 

Memberikan pemaknaan tanda – tanda 

simbolis yang dibangun mengenai sebuah 

konsep diri cantik dalam musik video 

Beyonce “Pretty Hurts” 

Metode Penelitian: 

Penelitian kualitatif deskriptif. 

Hasil Penelitian: 

Hasil dalam penelitian ini mengenai konsep diri cantik menunjukkan empat kategorisasi 

konsep diri cantik yaitu, pembelajaran budaya, perspektif orang lain, perbandingan 

orang lain, interpretasi diri. Keempat kategorisasi ini merupakan faktor penilaian 

Beyonce mengenai cantik. Interpretasi diri merupakan sumber yang paling menentukan 

Beyonce dalam menilai kecantikan dari dirinya karena pada akhir video klip 

menggambarkan bahwa menjadi dirinya sendiri cukup, dia cukup cantik untuk ukuran 

dirinya sendiri sehingga dia tidak membutuhkan penilaian orang lain mengenai 

kecantikannya. 
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3) Nama Peneliti: 

Novelino Daniel Kevin Sindim – Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Kristen Satya Wacana. 

Judul & Tahun Penelitian: 

Representasi emansipasi perempuan 

digambarkan dalam film Hidden Figures. 

2019. 

Tujuan Penelitian: 

mendeskripsikan bagaimana makna 

emansipasi perempuan digambarkan 

dalam film Hidden Figures yang akan 

dikaji menggunakan kajian semiotika dari 

Roland Barthes. 

Metode Penelitian: 

Penelitian Kualitatif Deskriptif. 

Hasil Penelitian: 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penggambaran representasi emansipasi 

perempuan yang dalam film Hidden Figures dengan semiotika Roland Barthes 

disimpulkan bahwa film ini mendobrak diskriminasi yang diperlihatkan lewat adegan-

adegan orang kulit hitam berinteraksi dengan orang kulit putih. Pembuktian tentang 

kualitas diri yang digambarkan Katherine ketika berhasil memecahkan kalkulasi yang 

dicoret Paul, juga perhitungan titik koordinat yang akurat untuk pendaratan John Glenn, 

melalui penjabaran tersebut, film ini juga mendobrak mitos bahwa perempuan kulot 

hitam tidak boleh memiliki pendidikan seperti orang putih, orang keturunan African–

American tunduk dengan orang kulit putih, perempuan mempunyai kualitas diri di 

bawah laki – laki, dan perempuan yang hanya bisa bermain dalam ranah domestik. 

 

 Dari tabel penelitian terdahulu tersebut, peneliti mengambil beberapa penelitian 

terdahulu yang dijadikan referensi. Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu terletak pada kajian analisis objek penelitian Video Musik 

“The Man” karya Taylor Swift yang belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya. 
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Sedangkan persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu 

mengetahui makna dari simbol baik denotatif maupun konotatif yang terdapat dalam 

sebuah video musik dengan menggunakan kajian semiotika Roland Barthes.
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2.6 KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

 

MAKNA REPRESENTASI KESENJANGAN 

GENDER DALAM VIDEO MUSIK THE MAN 

TAYLOR SWIFT (STUDI ANALISIS SEMIOTIKA 

ROLAND BARTHES) 
 

VIDEO MUSIK THE 

MAN TAYLOR SWIFT 

KESENJANGAN 

GENDER 

ANALISIS 

SEMIOTIKA ROLAND 

BARTHES 

SIMBOL DAN TANDA: 

BENTUK 

KESENJANGAN 

GENDER MENURUT 

MANSOUR FAKIH 

DENOTATIF 

VIDEO MUSIK 

THE MAN 

TAYLOR SWIFT 

KONOTATIF 

VIDEO MUSIK 

THE MAN 

TAYLOR SWIFT 

MITOS VIDEO 

MUSIK THE 

MAN TAYLOR 

SWIFT 
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 Pada tanggal 27 Januari 2020, penyanyi internasional bernama Taylor Swift 

mengeluarkan video musik yang berjudul “The Man”. The man sendiri merupakan 

sebuah video musik yang digunakan Taylor Swift untuk menyuarakan kesetaraan 

gender bagi kaum perempuan. Adapun hal-hal penting yang melatarbelakangi Taylor 

Swift menyuarakan kesetaraan gender lewat karya musiknya ialah, tingginya angka 

kesenjangan gender di dunia. The Gender GAP Report pada tahun 2018 menyatakan 

bahwa perbedaan perilaku antara pria dan wanita kerap terjadi di aspek kehidupan 

sosial seperti: kesehatan, pekerjaan, serta upah atau gaji. World of Labour mencatat 

bahwa pada tahun 2020 upah buruh wanita lebih rendah dari buruh pria dengan kisaran 

perbedaan 12 Dollar Amerika. 

 Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti ingin melihat representasi 

kesenjangan gender oleh Taylor Swift dalam video musik The Man. Penggambaran 

kesenjangan gender akan ditinjau dengan makna denotatif dan konotatif melalui simbol 

dan tanda yang menampilkan bentuk diskriminasi gender terhadap perempuan dalam 

video musik tersebut, kemudian akan dianalisa menggunakan teori semiotika Roland 

Barthes. 


