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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

4.1 PROFIL PENYANYI TAYLOR SWIFT 

4.1.1 PERJALANAN AWAL KARIR 

Taylor Swift merupakan seorang penyanyi yang lahir pada 13 Desember 

1989 di kota Reading negara bagian Pennsylvania. Taylor memulai awal 

perjalanan karirnya di dunia musik saat berumur sebelas tahun. Taylor 

menyanyikan lagu yang berjudul “The Star-Spangled Banner” sebelum 

pertandingan bola basket Philadelphia 76ers, tidak berhenti disitu saja, Taylor 

mulai belajar bermain gitar dan menulis lagu di usianya yang ke dua belas (Ray, 

Michael. 2021). 

Taylor saat berusia tiga belas tahun, orang tuanya menjual pertanian 

mereka di Pennsylvania. kemudian pindah ke kota Hendersonville, Tennessee 

supaya lebih dekat menuju kota Nashville dengan julukan “ Country Music 

Capital“ untuk mendukung Taylor mengejar impiannya menjadi penyanyi 

country terkenal. Sesudah kepindahannya, Taylor berhasil menandatangani 

kontrak dengan Sony/ ATV Music Publishing (Ray, Michael. 2021). 

Tanda bahwa Taylor Swift menekuni dunia industri musik, pada tahun 

2006 Taylor Swift merilis single berjudul Tim McGraw dengan diikuti debut 

album pertamanya bertajuk “Taylor Swift” yang bergenre country (Jay, Slam. 

2021). Taylor Swift telah memiliki sembilan album studio sampai saat ini, yang 

diantaranya adalah: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, RED, 1989, Reputation, 

Lover, Folklore, dan Evermore. Mengenai album studio yang memiliki genre 

Country adalah: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, dan RED, Sementara album 

yang bergenre POP adalah: 1989, Reputation, dan Lover.  Selanjutnya album 

yang bergenre Alternative Indie adalah: Folklore dan Evermore (Erlewine, 

Stephen Thomas. 2021). 
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Memiliki sembilan album studio, Taylor Swift juga dinobatkan menjadi 

ikon 100 orang paling berpengaruh versi majalah TIME pada tahun 2019 

(Streva, Virginia. 2019). Hal ini tidaklah menjadi hal yang baru bagi Taylor 

Swift, pada tahun 2017 Taylor Swift masuk dalam daftar “Person of The Year” 

versi majalah TIME sebagai salah satu Silence Breaker pada tahun 2017 

(Renfro, Kim. 2017). Tidak hanya itu saja, Taylor Swift pernah menjadi cover 

majalah TIME dengan judul “The Power of Taylor Swift”, dan cover majalah 

Bloomberg Businessweek yang berjudul “Taylor Swift is The Music Industry” 

pada tahun 2014 (Semigran, Rachel. 2014). Bukan hanya itu saja Taylor Swift 

juga mendapatkan penghargaan sebagai wanita berpengaruh (woman of the 

year) dalam dunia musik pada tahun 2011 dan 2014 oleh Billboard Music 

Award (Billboard. 2015). Selain mendapatkan penghargaan sebagai wanita 

berpengaruh di dunia musik, Taylor Swift baru-baru ini juga yang memperoleh 

penghargaan sebagai Top Female Artist 2021, dan Top Billboard 200 Artist 

2021 oleh Billboard Music Award (Warner, Denise. 2021). 

4.1.2 DISCOGRAPHY TAYLOR SWIFT 

1. TAYLOR SWIFT (SELF TITLED) 

Album Self Titled “Taylor Swift” merupakan album debut 

pertamanya yang dirilis 24 Oktober 2006 pada Big Machine 

Records label. Album tersebut menceritakan tentang perjalanan 

kisah cinta remaja yang harus berakhir. Selanjutnya Taylor Swift 

juga mendapatkan sertifikasi platinum dengan terjualnya satu juta 

copies dari album debutnya di Amerika Serikat (Thompson, Gayle. 

2021.15 Years Ago: Taylor Swift’s Debut Album is Released). 

Selain itu album self titled “Taylor Swift”, berhasil masuk kedalam 

nominasi dengan kategori album of the year pada acara 

penghargaan Academy of Country Awards tahun 2008 (Vrazel, 

Jarrod. 2008). 
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2. FEARLESS 

Fearless merupakan album studio ke-dua Taylor Swift yang 

rilis 11 November 2008 melalui Big Machine Records label. Album 

fearless menceritakan tentang kisah romantis remaja yang 

mengalami patah hati diiringi dengan lantunan musik klasik 

country.  Album fearless dalam sepekan (Ray, Michael. 2021). 

Selanjutnya Taylor Swift juga menjadi best-selling album artist 

dalam semua format musik populer dengan penjualan album 

fearless pada tahun 2008 mencapai 2,112.000 eksemplar tejual 

(Morris, Edward. 2009). Selain dari penjualan yang laku keras, 

album fearless Taylor Swift juga memperoleh penghargaan Album 

of the Year, Best Country Album, Best Country Song White Horse, 

Best Female Country Vocal Performance White Horse oleh 

Grammy Awards pada tahun 2009 (Erlewine, Stephen Thomas. 

2021). 

3. SPEAK NOW 

Speak Now merupakan album studio ketiga Taylor Swift yang 

bergenre country, dirilis pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan 

keseluruhan lagu yang ditulis sendiri oleh Taylor Swift. Album 

Speak Now bercerita tentang perjalanan kehidupan Taylor Swift 

menuju dewasa, yang menerima ketenarannya sebagai keuntungan 

tetapi berpikir lebih menyenangkan masa kecilnya yang lebih 

mudah dan menyenangkan. Album Speak Now berhasil menjual 

satu juta copy dalam sepekan di Amerika Serikat (Harmoko, Kezia 

Kevina. 2020). Tidak hanya penjualan album yang laris, salah satu 

lagu dari album Speak Now dengan judul “Mean” berhasil 

mendapatkan piala Grammy Awards 2011 dengan kategori Best 
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Country Solo Performance, Best Country Song dan masuk nominasi 

Best Country Album (Awards, Grammy. 2021). 

4. RED 

Red merupakan album studio ke-empat Taylor Swift yang 

dirilis pada tanggal 22 Oktober 2012, dengan genre yang berbeda 

dari album sebelumnya, album Red bergenre musik “Pop” dengan 

“Country”. Album Red menceritakan tentang patah hati dan 

berakhirnya hubungan percintaan. Dalam album Red, Taylor Swift 

berhasil melebihi angka penjualan dalam sepekan dari   

sebelumnya, pada album Red Taylor Swift berhasil menjual 1.2 juta 

copy dalam sepekan perilisan.  (Conger, Billy.2012). Selain itu 

album Red Taylor Swift berhasil masuk nominasi Grammy Awards 

2013 dengan kategori Record of The Year, Best Country Duo/Group 

Performance, dan Best Song Written for Visual Media (Nessif, 

Bruna. 2012). Tidak hanya mendapatkan nominasi Grammy 

Awards 2013, Taylor Swift juga berhasil meraih banyak 

penghargaan dalam Billboard Music Awards 2013 dengan kategori: 

Top Billboard 200 Album, Top Billboard 200 Artist, Top Female 

Artist, Top Digital Songs Artist, Top Country Artist, Top Country 

Song, dan Top Country Album (Ferdian, Feby. 2013). 

5. 1989 

1989 Merupakan album studio ke-lima Taylor Swift bergenre 

Pop yang rilis pada 27 Oktober 2014. Album 1989 menceritakan 

tentang kisah menerima diri dan menemukan jati diri setelah patah 

hati (Strecker, Erin.2014). Sementara itu album 1989 merupakan 

album yang meraih banyak rekor yang terpecahkan oleh Taylor 

Swift. Pada penjualan sepekan album 1989 setelah dirilis berhasil 

terjual sebanyak 1,287.000 juta copy dan menjadi album yang 
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berada dalam puncak No.1 di Billboard 200 selama 10 pekan 

(Strecker, Erin. 2015). Selain itu album 1989 Taylor Swift berhasil 

mendapatkan penghargaan memenangkan penghargaan Grammy 

Awards tahun 2016 dengan kategori Best Pop Vocal Album, Best 

Music Video dengan lagu “Bad Blood”, dan Album of The Year 

(Saraswati, Dyah Paramita. 2016). Kesuksesan Taylor Swift dengan 

meraih penghargaan Album of the Year dua kali melalui album 

fearless dan 1989, membuat Taylor Swift menjadi wanita pertama 

yang meraih penghargaan tersebut kedua kali (BBC.Com. 2016). 

6. REPUTATION 

Reputation merupakan album studio Taylor Swift ke-enam 

yang dirilis pada tanggal 10 November 2017 dengan genre Pop dan 

Dance-Pop. Selain album dengan bergenre Pop, album Reputation 

mengangkat tentang sindiran juga bertemakan gelap, hal ini 

tergambar oleh pemilihan ikon album yang Taylor Swift yakni ular. 

Adapun dalam pembuatan album Reputation Taylor Swift menjadi 

executive producer, juga semua lagu ditulis olehnya sendiri, dan 

dalam sepekan album Reputation berhasil terjual 1.300.000 keping 

CD (A. Rosita. 2017). Bukan hanya itu saja, dengan tingginya 

angka penjualan album Reputation Taylor Swift berhasil 

mendapatkan penghargaan Top Selling Album, dan Top Female 

Artist dalam penghargaan Billboard Music Award pada tahun 2018 

(Weatherby, Taylor. 2018). 

7. LOVER 

Lover merupakan album studio ke-tujuh Taylor Swift yang 

diluncurkan oleh Republic Records dirilis pada tanggal 23 Agustus 

2019. Album Lover bergenre musik Pop. Berbeda dengan album 

sebelumnya yang bertema gelap, dalam album Lover bernuansa 
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romantis dengan kesedihan, gairah, pesona, tragedi, keindahan dan 

bertema cerah (Astari, Wulan. 2019). Meskipun tidak semua lagu 

Taylor Swift dalam album Lover mengangkat tema tentang 

hubungan romantis sepasang kekasih, dalam album Lover Taylor 

Swift juga mengangkat isu tentang kesenjangan gender, melalui 

lagu “The Man” (Sukma, Defrina. 2019). Melalui lagu The Man 

dalam album Lover, Taylor Swift ingin menyuarakan tentang 

standar ganda dalam kehidupan sehari-hari, dan ketidaksetaraan 

gender di dunia kerja maupun sekolah (Lipshutz, Jason. 2019). 

Selain itu Taylor Swift juga mendapatkan penghargaan dengan 

kategori Favorite Pop Album, Artist of Decade dalam American 

Music Awards 2019 (Putsanra, Dipna Videlia. 2019), Album of 

2019 dalam acara penghargaan People’s Choice Awards 2019 

(Iasimone, Ashley. 2019), Pop Album of the Year dalam acara 

penghargaan iHeartRadio Music Awards 2020 (Fields, Taylor. 

2020). 

 

4.2 VIDEO MUSIK THE MAN TAYLOR SWIFT 

Pada tanggal 27 Februari 2020, Taylor Swift resmi merilis video musik 

dari album Lover yang berjudul “The Man”. Video musik The Man sendiri, 

menceritakan tentang gambaran kehidupan seorang laki-laki yang superpower 

dibanding dengan wanita. Penggambaran kehidupan laki-laki yang super power 

tergambar dalam scene” yang ada pada video musik tersebut. Akan tetapi dalam 

akhir video musik tersebut, diperlihatkan bahwa pemeran laki-laki superpower 

tersebut adalah wanita yaitu Taylor Swift yang dirias dengan riasan prostetik 

sehingga mirip laki-laki, dan diperlihatkan juga bahwa setiap adegan di 

sutradarai oleh Taylor Swift sendiri. Secara eksplisit video musik The Man 

memberikan sindiran dan sebuah gerakan untuk mewujudkan kesetaraan 
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gender. Adapun ke-superpoweran seorang laki-laki dalam video musik The 

Man terlihat dalam scene” berikut:  

Gambar 4.1  

Kertas yang dibuang seorang bos laki-laki diperebutkan karyawan perempuan. 

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

 

Scene awal menceritakan keadaan sebuah perkantoran dengan seorang 

bos laki-laki berjalan kemudian meremas kertas yang diberikan seorang laki-

laki, namun kertas itu dibuang dan beberapa karyawan perempuan yang berebut 

kertas tersebut. 

Scene berlanjut dalam keadaan didalam kereta bawah tanah, seorang laki-

laki terlihat duduk melihat jam sambil merokok cerutu dan membuang abunya 

ke perempuan yang duduk di sampingnya. Namun perempuan disampingnya 

dan orang-orang disekitar merespon seolah biasa saja. 

https://www.youtube.com/watch?v=AqAJLh9wuZ0
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Gambar 4.2  

Seorang laki-laki membuang abu cerutu dan ekspresi perempuan di sampingnya biasa 

saja. 

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

 

Scene selanjutnya diperlihatkan seorang laki-laki sedang berpesta di 

kapal pesiar mewah dengan para wanita yang berpakaian bikini dan pelayan 

laki-laki.  

Gambar 4.3  

Seorang laki-laki berpesta dengan para wanita berpakaian bikini. 

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

Scene dalam sebuah kamar, laki-laki yang bangun dari tempat tidur 

dengan mengenakan jas, bersama seorang perempuan yang sedang tidur dengan 

tubuh yang telanjang tertutup selimut.  

Gambar 4.4 laki-laki bersama perempuan dengan tubuh telanjang 

berselimut. 

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

 

Scene di sebuah taman, laki-laki bersama anaknya yang dilirik oleh dua 

orang wanita dengan wajah terkagum. Selanjutnya laki-laki menggendong 

anaknya, lalu semua orang di taman bertepuk-tangan bersorak-sorai terkagum 

oleh laki-laki dan pada latar belakang terdapat spanduk yang bertuliskan 

“WORLD’S GREATEST DAD”.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AqAJLh9wuZ0
https://www.youtube.com/watch?v=AqAJLh9wuZ0
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Gambar 4.5 laki-laki menggendong anaknya dan semua orang terkagum. 

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

 

Scene pesta di sebuah bar, terlihat seorang laki-laki yang sedang minum 

dari gelas yang diletakkan di perut perempuan yang berpakaian bikini di atas 

meja dan semua orang disekitarnya termasuk laki-laki bergembira bersorak-

sorai dan menghamburkan uang. 

Gambar 4.6 

Seorang laki-laki minum di atas perut perempuan berpakaian bikini. 

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

 

Scene di sebuah lapangan tenis dalam ajang Women’s Charity, laki-laki 

bermain tenis lapangan, dia marah karena wasit tidak menambah skor yang 

dicetak, lalu merusak raketnya, dan melemparkan bola tenis ke arah wasit 

dengan kesal. 

Gambar 4.7  

pemain tenis laki-laki melempar bola tenis ke wasit. 

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

 

Scene berlanjut dan diperlihatkan keadaan 58 tahun kemudian di sebuah 

pernikahan, laki-laki yang sudah tua menikah dengan seorang gadis muda. Pada 

saat menyuapkan kue ke mempelai wanita, mempelai pria justru mengusapkan 

kuenya ke wajah mempelai wanita, sehingga mempelai wanita pergi 

meninggalkannya dengan wajah kecewa dan marah. 

https://www.youtube.com/watch?v=AqAJLh9wuZ0
https://www.youtube.com/watch?v=AqAJLh9wuZ0
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Gambar 4.8 

Seorang laki-laki berbicara dengan Sutradara yaitu Taylor Swift. 

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

 

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

