
 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Review Penelitian Sejenis 

 Review penelitian sejenis adalah salah satu referensi yang penulis 

pilih. Penulis mengutip beberapa pendapat yang dibutuhkan sebagai pendukung 

penelitian. Penulis meninjau beberapa penelitian sejenis yang sudah diteliti 

sebelumnya. Terdapat penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan 

semiotik Roland Barthes, dan lain-lain. 

Tabel 2.1 

 

Nama 

 

 

Judul/Tahun 

 

Universitas 

Metode 

Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

 

Revandhika 

Maulana 

 

Representasi 

Jihad Dalam Lirik 

Lagu Purgatory – 

Downfall : The 

Battle Of Uhud 

(Analisis 

Semiotika Rolang 

Barthes 

2017 

 

Universitas 

Sultan Ageng 

Tirtayasa 

 

Kualitatif 

Analisis 

Semiotika 

 

Mengetahui makna 

representasi jihad dalam 

lirik lagu menggunsksn 

analisis semiotika Roland 

Barthes. 

Makna denotasi yang 

direpresentasikan lagu 

Downfall: The Battle Of 

Uhud merujuk pada 

bentuk jihad yang banyak 

ragamnya. Dalam hal ini 

digambarkan dengan 

berperang, menguatkan 

niat kepada Allah SWT, 

mampu menahan diri dari 

bisikan setan. Makna 

jihad secara mendalam 

belum bisa dilihat karena 

terbawa judul lagu yang 

bertemakan perang jadi 

jihad hanya sebatas 

perang saja. 
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Makna konotasi dalam 

lirik lagu Downfall: The 

Battle Of Uhud 

merupakan makna lain 

dibalik makna denotasi. 

Dalam lirik lagu secara 

keseluruhan 

menggambarkan bahwa 

jihad adalah berperang. 

Berperang merupakan 

bagian dari jihad namun 

pada titik pertama adalah 

bagaimana seorang 

manusia mampu 

berperang melawan hawa 

nafsu lalu kemudian 

mereka bisa berjihad 

untuk hal besar.  

Mitos dari lirik lagu ini 

digambarkan dalam 

bentuk kecintaan terhadap 

materi adalah sifat 

serakah, untuk 

menegakkan keadilan 

harus dengan peperangan. 

 

Septia 

Winduwati 

 

Representasi Seks 

Bebas Pada Lirik 

Lagu Dangdut 

(Analisis 

Semiotika 

Saussure Pada 

Lirik Lagu “Cinta 

Satu Malam”) 

2017 

 

Universitas 

Tarumanagara 

 

Deskriptif 

kualitatif 

dengan 

melalui 

pendekatan 

Semiotik 

Saussure 

 

Lagu yang dikaji dalam 

penelitian ini secara 

eksplisit 

mempresentasikan 

fenomena seks bebas 

sebagai salah satu realitas 

sosial serta menunjukkan 

terdapat suatu pergeseran 

nilai bahaasa khususnya 

pada pemilihan kata pada 

lagu dangdut. Lirik lagu 

ini menonjolkan 

kata/bahasa eksplisit 

mengenai seks bebas 

sebagai hal atau wacana 

yang lumrah di tengah 

masyarakat. 

 

Oni 

Sutanto 

 

Representasi 

Feminisme Dalam 

Film The 

Huntsman: 

Winter’s War 

2017 

 

Universitas 

Lampung 

 

Deskriptif 

kualitatif 

dengan 

menggunakan 

teori 

semiotika 

Ferdinand de 

Saussure 

 

Film The Huntsman: 

Winter’s War 

merepresentasikan 

perempuan yang dapat 

mengambil keputusan 

sendiri tanpa meminta 

persetujuan atau 

pertimbangan dari orang 

lain, mempunyai kekuatan 

fisik, mempunyai pikiran 
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untuk mendapatkan jalan 

keluar dari suatu masalah, 

lebih kuat daripada laki-

laki, yang dapat mencapai 

identitasnya seperti 

mendapatkan identitas 

sebagai ratu yang 

memiliki kekuasaan tetapi 

tetap membutuhkan cinta, 

perempuan yang 

memberikan pendidikan 

kepada anak laki-laki 

maupun anak perempuan, 

yang bukan sekedar alat 

untuk kebahagiaan prang 

lain (suami) tetapi 

perempuan adalah suatu 

tujuan, yang mengikuti 

nalarnya untuk 

melepaskan diri dari 

tugas-tugas seorang ibu 

dan juga perempuan yang 

memiliki gaya 

kepemimpinan yang 

tegas, percaya diri, dan 

ditakuti. 

 

2.1.2 Kerangka Konseptual 

2.1.2.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi. Hakikat komunikasi 

adalah proses pernyataan informasi antara manusia. Yang dinyatakan ini adalah 

pikiran atau perasaan dari seseorang kepada orang lain menggunakan bahasa 

sebagai alat penyalurnya. Pernyataan ini memiliki istilah yang disebut pesan, orang 

yang menyampaikan pesan disebut komunikator, dan penerima pesan disebut 

komunikan.  

Menurut Stuart (1983) yang dikutip (Nurudin, 2019) dalam buku Ilmu 

Komunikasi, akar kata dari komunikasi berasal dari kata communico (berbagi). 
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Kemudian berkembang ke bahasa Latin, communis (membuat kebersamaan atau 

membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. 

Miller yang dikutip (Hikmat, 2019) dalam buku Komunikasi Politik 

menyatakan bahwa konsep komunikasi sangat banyak dan berubah secara subtansif 

sepanjang waktu. Trenholm yang dikutip (Hikmat, 2019) dalam Komunikasi Politik 

juga menyatakan bahwa meskipun komunikasi dapat lintas negara, bukan berarti 

komunikasi tidak dapat dipahami.  

Effendy dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Filsafat Komunikasi 

mengatakan: 

Hakikat manusia adalah proses pernyataan antar manusia, 

pernyataan tersebut berupa pikiran atau perasaan seseorang 

kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat 

penyalur. (Effendy, 2003) 

Proses komunikasi tidak selamanya berjalan dengan baik, terkadang pesan 

yang disampaikan komunikator tidak sampai ke komunikan karena terjadi 

gangguan didalam proses penyampaiannya, dan bila pesan tersebut sampai ke 

komunikan biasanya akan terjadi umpan balik (feedback) 

 Komunikasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Dengan 

berkomunikasi manusia dapat menyampaikan pikiran, pendapat serta perasaannya. 

Seperti halnya masalah yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini, yaitu lirik-

lirik yang memiliki pesan feminisme pada lagu “The Man”. Lagu dapat digunakan 

sebagai media komunikasi audio untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat 

serta merubah pola pemikiran dan tingkah laku masyarakat. Maka dari itu pada 

zaman sekarang, lagu juga dapat menjadi media efektif untuk para penulis lagu 

dalam menyampaikan pesan kepada khalayak melalui sebuah lagu. 
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2.1.2.2 Proses Komunikasi 

 Proses komunikasi adalah proses dalam menyampaikan pesan dari pengirim 

pesan kepada penerima pesan. Dalam proses penyampaian pesan ini bisa 

menggunakan komunikasi secara verbal dan non verbal atau secara linear maupun 

sirkular. 

Onong Uchjana Effendy mengungkapkan dalam bukunya Ilmu, Teori, dan 

Filsafat Komunikasi bahwa: 

1. Proses komunikasi secara primer 

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian 

pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan 

menggunakan suatu lambang (symbol) sebagai media atau 

saluran. 

2. Proses komunikasi secara sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan 

menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah 

memakai lambang sebagai media pertama 

3. Proses komunikasi secara linear 

Istilah linear mengandung makna lurus. Jadi, proses linear berarti 

perjalanan dari satu titik ke titik lain secara lulus. 

4. Proses komunikasi secara sirkular 
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Sirkular sebagai terjemahan dari perkataan “circular” secara 

harfiah berarti bulat, bundar atau keliling sebagai lawan dari 

perkataan linear (2003, pp. 33–39) 

2.1.2.3 Tipe Komunikasi 

Cangara dalam Pengantar Ilmu Komunikasi mengatakan bahwa tipe 

komunikasi yang disepakati oleh para pakar yaitu : 

1. Komunikasi dengan Diri Sendiri (Intrapersonal Communication) 

Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang 

terjadi dalam diri individu, dengan kata lainnya adalah proses 

berkomunikasi dengan diri sendiri. Proses tersebut terjadi karena 

adanya seseorang yang memberi arti terhadap sesuatu objek yang 

sedang diamati atau dalam pikirannya. Objek ini bisa berbentuk 

benda, kejadian alam, peristiwa, pengalaman, atau fakta yang 

mengandung arti. Dalam proses mengambil keputusan, sering 

kali seseorang dihadapkan dengan pilihan Ya dan Tidak. Keadaan 

inilah yang membawa seseorang pada situasi berkomunikasi 

dengan diri sendiri. 

2. Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Communication) 

Komunikasi antarpribadi disini adalah proses komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, sesuai 

dengan yang dinyatakan R. Wayne Pace (1979) bahwa  

“interpersonal communication is communications involving two 

or more people in a face to face setting”. Jika dilihat dari sifatnya, 
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komunikasi antarpribadi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi 

diadik dan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi diadik 

adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang 

dalam situasi bertatap muka. Komunikasi kelompok kecil adalah 

proses komunikasi yang berlangsung antara tiga atau lebih orang 

dengan bertatap muka. 

3. Komunikasi Publik (Public Communication) 

Komunikasi publik adalah proses komunikasi dimana pesan 

disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan 

khalayak yang besar. Komunikasi publik memiliki ciri yang 

hampir sama dengan komunikasi interpersonal, tapi terdapat 

beberapa perbedaan yang mendasar sehingga memiliki ciri 

masing-masing. Dalam proses komunikasi publik, penyampaian 

pesan berlangsung secara kontinu. Dapat mengidentifikasi siapa 

yang berbicara dan siapa yang mendengarnya. Karena waktu 

yang terbatas dan khalayak yang besar, maka tanggapan balik 

juga terbatas. Ciri selanjutnya yaitu pesan yang disampaikan tidak 

berlangsung secara spontanitas, tapi terencana dan telah 

dipersiapkan lebih awal. Tipe komunikasi publik ini biasanya 

terjadi dalam aktivitas seperti ceramah, rapat akbar, dan 

semacamnya. 

4. Komunikasi Massa (Mass Communication) 
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Komunikasi massa didefinisikan sebagai proses komunikasi yang 

berlangsung dimana pesannya disampaikan oleh sumber yang 

melembaga kepada masyarakat yang bersifat masal seperti 

televisi, radio, surat kabar, dan film. Dibanding dengan tipe 

komunikasi sebelumnya, komunikasi massa memiliki ciri 

tersendiri. Pesannya bersifat terbuka dengan khalayak yang 

variatif, baik segi usia, agama, pekerjaan, dan lainnya. Ciri 

lainnya adalah, penerima dihubungkan dengan saluran yang 

diproses dengan mekanik. Pesan komunikasi massa berlangsung 

satu arah dan tanggapan baliknya tertunda atau sangat terbatas. 

Tetapi, dengan perkembangan teknologi, umpan balik dari 

khalayak bisa dilakukan dengan cepat. Selain itu, sifat 

penyebaran pesan lewat media massa berlangsung sangat cepat, 

serempak, dan luas. Media massa mampu mengatasi jarak dan 

waktu, serta tahan lama bila didokumentasikan. (2014, pp. 33–

41) 

“The Man” jika dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti, maka dalam 

lagu ini menggunakan tipe komunikasi massa dalam melakukan proses 

komunikasinya. Pesan yang disampaikan dari sebuah lagu ditunjukan kepada 

khalayak yang berada di tempat-tempat berbeda, sehingga diperlukan media massa 

sebagai saluran untuk melakukan kegiatan komunikasinya. Maka dari itu lagu 

merupakan salah satu bagian dari komunikasi massa. 
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2.1.2.4 Komunikasi Massa 

 Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa inggris yaitu mass 

communication. Artinya komunikasi yang menggunakan media massa. Istilah mass 

communication diartikan sebagai salurannya, yaitu media massa. Massa 

mengandung pengertian orang banyak, mereka tidak harus berada di lokasi tertentu 

yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, yang dalam 

waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan 

komunikasi yang sama. 

 Dalam bukunya, Pengantar Ilmu Komunikasi, Cangara menjelaskan bahwa 

komunikasi massa adalah proses yang berlangsung dimana pesan dikirim oleh 

sumber kepada masyarakat yang bersifar  sosial seperti tv, radio, surat kabar, dan 

lainnya. (2014, p. 41) 

Dengan komunikasa yan memiliki variasi definisi, komunikasi massa masih 

memiliki tujuanyang sama, yaitu menyampaikan pesan dengan media yang akan 

menggapai khalayak banyak.. Sesuai dengan simpulan Hikmat, dalam bukunya 

Komunikasi Politk: Dalam Pilkad Langsung, ia mendefiniskikan bahwa 

komunikasi massa adalah jenis-jenis komunikasi yang ditunjukan kepada sejumlah 

besar khalayak yang heterogen dan anonim melalui media cetak, elektronik, dan 

digital secara serentak,terbuka, dan sekilas. Komunikator komunikasi massa berada 

dalam organisasi yang kompleks dan proses nya melibatkan biaya besar. 

Komunikasi massa adalah hasil perkembangan masyarakat industri. (2019, p. 49) 

Media dalam komunikasi massa harus ditekankan karena banyak media 

yang bukan media massa yakni diantaranya media tradisional seperti kentongan, 
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angklung, gamelan, dan lain-lain. Massa dalam komunikasi lebih menunjuk pada 

penerima pesan yang berkaitan dengan media massa, seperti media cetak, media 

elektronik dan film. Massa disini menunjuk pada khalayak, penonton, pemirsa, atau 

pembaca. 

2.1.2.4.1 Ciri Komunikasi Massa 

Komunikasi massa memiliki beberapa cirri khusus yang membedakan tipe 

komunikasi ini dengan tipekomunikasi yang lain. Komunikasi mmpunyai cirri-ciri 

yang juga dijelaskan oleh Effendy dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, 

yaitu : 

1. Komunikasi Bersifat Satu Arah 

Ini berarti bahwa tidak terdapat arus balik dari komunikan kepada 

komunikator. Dengan kata lain wartawan sebagai komunikator 

tidak mengetahui tanggapan para pembacanya terhadap pesan 

atau berita yang disiarkannya itu. Demikian pula penyiar radio, 

penyiar televisi atau sutradara film tidak mengetahui tanggapan 

khalayak yang dijadikan sasarannya. 

2. Komunikator Pada Komunikasi Masa Melembaga 

Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan 

lembaga, yakni suatu institusi atau organisasi. Karena itu 

komunikatornya melembaga dalam bahasa asing disebut 

intitutionalized communicator atau organized communicator. 

Komunikator pada komunikasi massa, misalnya wartawan surat 
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kabar atau penyiar televisi, dikarenakan media yang akan ia 

pergunakan adalah suatu lembaga dalam menyebarluaskan pesan 

komunikasinya ia bertindak atas nama lembaga sejalan dengan 

kebijakan surat kabar dan stasiun televisi yang diwakilinya. 

3. Komunikasi Massa Bersifat Heterogen 

Komunikasi atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota-

anggota masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa 

sebagai sasaran yang dituju komunikator, bersifat heterogen. 

Dalam keberadaannya secara terpencar-pencar dimana antara 

satu sama lainnya tidak saling mengenal dan tidak terdapat kontak 

pribadi, masing-masing berbeda dalam berbagai hal: Jenis 

kelamaan, usia, agama, ideology, pekerjaan, pendidikan, dan lain 

sebagainya. 

4. Media Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan  

Ciri lain dari media massa adalah kemampuannya untuk 

menimbulkan keserempakan (simultaneity) pada pihak khalayak 

dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan. Hal inilah yang 

merupakan ciri yang paling hakiki dibandingkan dengan media 

komunikasi lainnya. 

5. Pesan Pada Komunikasi Massa Bersifat Umum 

Pesan yang disebarkan melalui media massa bersifat umum 

(publik), karena ditujukan kepada umum dan mengenai 
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kepentingan umum. Jadi tidak ditujukan kepada perorangan atau 

sekelompik orang tertentu. (2017, pp. 27–34) 

Pernyataan di atas menunjukan bahwa cirri dari komunikasi massa adalah 

komunikasi yang berlangsung satu arah, media massa saluran komunikasi 

merupakan lembaga, pesannya bersifat umum, menimbulkan keserempakan serta 

sasarannya pun beragam dan effek yang dihasilkannya pun tertunda. 

2.1.2.4.2 Fungsi Komunikasi Massa 

Khalayak yang terlibat dalam komunikasi massa sangat luas, sehingga 

dampak atau efek yang dihasilkan dalam prosess berlangsungnya komunikasi 

massa juga sangat banyak dan bermanfaat bagi khalayak. Berikut fungsi 

komunikasi massa bagi masyarakat menurut Elvinaro dalam bukunya Komunikasi 

Massa suatu pengantar: 

1. Surveillance (Pengawasan) 

Fungsi pengawasan komunikais massa dibagi dalam bentuk 

utama: warning or beware surveillance (Pengawasan 

peringatan), instrumental surveillance (Pengawasan 

Instrumental). 

2. Interpretation (Penafsiran) 

Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. 

Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga 

memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. 
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Organisasi atau industri media memilih dan memutuskan 

peristiwa-peristiwa yang dimuat atau ditayangkan. 

3. Linkage (Pertalian) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang 

beragam, sehingga membentuk linkage (Pertalian) berdasarkan 

kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. 

4. Transmission Of Value (Penyebaran nilai-nilai) 

Fungsi ini juga disebut socialization (sosialisasai) mengacu 

kepada cara, dimana individu mengadopsi perilaku dan nilai 

kelompok . Media massa mewakili gambaran masyarakat itu 

ditonton, didengar dan dibaca. 

5. Entertainment (Hiburan) 

Sulit dibantah lagi bahwa pada kenyataannya hampir semua media 

menjalankan fungsi hiburan. Fungsi dari media massa untuk menghibur tiada 

lain tujuannnya adalah untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak, karena 

dengan membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan di televisi 

dapat membuat pikiran khalayak segar kembali. (2004, pp. 15–19) 

Komunikasi massa sifatnya heterogen/beragam, artinya komunikan atau 

penerima pesan beragam pendidikan umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, 

memiliki jabatan yang beragam. Komunikator tidak mengenal komunikannya, 

tetapi komunikan tentu sangat mengenal siapa dan bagaimana kepribadian dari 

komunikatornya, inilah yang dimaksud dari komunikasi massa yang sifatnya satu 

arah . Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu orang atau 

satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, pesan-pesannya ditujukan 
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pada khalayak yang plural. Oleh karena itu, pesan yang dikemukakan pun tidak 

boleh bersifat khusus, agar pesan yang tersampaikan dapat diterima oleh orang 

banyak juga tergantung dari topik yang dibawakan oleh komunikator. 

2.1.2.5 Pengertian Jurnalistik 

Secara etiomologis, jurnalistik berasal dari kata journ. Dalam bahasa 

Perancis, journ yang memiliki arti catatan atau laporan harian. Secara sederhana 

jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau 

pelaporan setiap hari. Dengan demikian, jurnalistik bukanlah pers, bukan pula 

media massa. Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau media 

massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik. 

Menurut Effendy dalam bukunya Ilmu Komunikasi, teori, dan praktek, yang 

mendefinisikan bahwa “Jurnalistik adalah suatu pengelolaan pelaporan harian yang 

menarik minat khalayak mulai dari peliputan sampai penyebaran kepada 

masyarakat. (2017, p. 151)” 

Dalam Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature, Sumadiria 

menyimpulkan beberapa pendapat para pakar dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing adalah “Secara teknis, jurnalistik adalah kegiatan 

menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan 

berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-

cepatnya. (2017, p. 5)” 

Jurnalistik adalah suatu pelaporan harian yang menarik untuk dibagikan 

kepada khalayak. Poewodarminta, dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia 

mendefinisikan jurnalistik bahwa “jurnalistik berarti pekerjaan mengumpulkan, 
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menulis, mengedit, dan menerbitkan berita di media cetak maupun di media 

elektronik (1954, p. 482)” 

Kegiatan  Jurnalistik memiliki prinsip-prinsip haln ini juga dijelaskan Tebba 

dalam bukunya Jurnalistik Baru, yaitu : 

1. Tidak boleh memasukkan opini pribadi 

2. Berita yang disajikan hanya fakta yang mengandung kebenaran. 

3. Unsure 5W+1H tetap ada. 

4. Penulisan berita harus tepat, ringkas, jelas, sederhana, dan dapat 

dipercaya 

5. Naskah berita harus lugas dan mengandung daya gerak 

 (2005, p. 3) 

Prinsip Jurnalistik di atas menjelaskan bahwa sebuah kegiatan jurnalistik 

harus berpatokan kepada lima prnsip tersebut. Seorang jurnalis yang berkualitas 

akan melakukan kelima prinsip tersebut dalam kegiatan jurnalistiknya untuk 

memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. 

2.1.2.6 Bentuk Jurnalistik 

Dilihat dari segi bentuk dan pengelolaannya, Sumadiria dalam bukunya 

Jurnalistik Indonesia, membagi ke dalam tiga bagian besar: jurnalistik  media cetak 

(news paper and magazine journalism), jurnalistik media elektronik auditif (radio 

broadcast jurnalism), jurnalistik media audiovisual (television journalism). Setiap 

bentuk jurnalistik memiliki ciri dan kekhasannya itu antara lain terletak pada aspek 

filosofi penerbitan, dinamika teknis persiapan dan pengelolaan, serta asumsi 

dampak yang ditimbulkan terhadap khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa. 
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Sumadiria dalam bukunya Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature 

merumuskan bentuk jurnalistik sebagai berikut: 

1. Jurnalistik Media Cetak 

Jurnalistik media cetak dipengaruhi oleh dua faktor, yakni verbal 

dan visual. Verbal, sangat menekankan pada kemampuan kita 

memilih dan menyusun kata dalam rangkaian kalimat dan 

paragraf yang efektif dan komunikatif. Visual, menunjuk pada 

kemampuan kita dalam menata, menempatkan, mendesain tata 

letak atau hal-hal yang menyangkut segi perwajahan.materi berita 

yang ingin disampaikan kepada pembaca sangat penting, namun 

jika berita tersebut tidak diletakkan dengan baik, dampaknya akan 

kurang berarti. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh bagian 

desain visual, tata letak, atau perwajahan. 

2. Jurnalistik Media Elektronik Auditif 

jurnalistik media elektronik auditif atau jurnalistik radio siaran, 

lebih banyak dipengaruhi dimensi verbal, teknologikal, dan 

fisikal. Verbal, berhubungan dengan kemampuan menyusun  

kata, kalimat, dan paragraph secara efektif dan komunikatif. 

Teknologikal, berkaitan dengan teknologi yang memungkinkan 

daya pancar radio dapat ditangkap dengan jelas dan jernih oleh 

pesawar radio penerima. Fisikal, erat kaitannya dengan tingkat 

kesehatan fisik dan kemampuan pendengar khalayak dalam 
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menyerap dan mencerna setiap pesan kata atau kalimat yang 

disampaikan. 

3. Jurnalistik Media Elektronik Audiovisual 

jurnalistik media elektronik audiovisual, atau jurnalistik televise 

siaran, merupakan gabungan dari segi verbal, visual, 

teknologikal, dan dimensi dramatikal. Verbal berhubungan 

dengan kata-kata yang disusun secara singkat, padat, efektif. 

Visual, lebih banyak menekankan pada bahasa gambar yang 

tajam, jelas, hidup, memikat. Teknologikal berkaitan dengan daya 

jangkau siaran, kualitas suara dan gambar yang dihasilkan serta 

diterima oleh pesawat televisi penerima di rumah. Dramatikal, 

berarti bersinggungan dengan aspek serta nilai dramatic yang 

dihasilkan oleh rangkaian gambar yang dihasilkan secara 

simultan. Aspek dramatic televisi inilah yang tidak dipunyai  

media massa radio dan surat kabar. Aspek dramatic televisi 

menggabungkan tiga kekuatan sekaligus; kekuatan gambar, 

suara, dan kata-kata. Inilah yang disebut edek bersamaan dan efek 

simultan televisi. 

(2017, pp. 4–6) 

2.1.2.7 Media Massa 

 Media massa adalah salah satu sarana untuk memberikan informasi maupun 

hiburan kepada manusia. Media massa merupakan hasil produk  teknologi modern 
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sebagai saluran dalam komunikasi massa. Saluran yang disebut media massa 

tersebut diperlukan dalam berlangsungnya komunikasi massa. Berdasarkan 

bentuknya, media massa dikelompokkan atas: 

1. Media cetak (printed media), yang mencakup surat kabar, majalah, buku, 

brosur, dan sebagainya. 

2. Media elektronik, seperti radio, televisi, film, video, dan lainnya. 

Menurut Cangara dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi menjelaskan 

media massa adalah “alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber 

kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis 

seperti surat kabar, film, radio dan televise. (2014, p. 134) 

Media massa dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu media massa cetak 

dan media massa elektronik. Media massa cetakl contohnya majalah, surat kabar, 

tabloid, sedangkan media massa elektronik meliputi TV, Radio, Film dan 

sebagainya. Adapun penggolongannya, menurut Cangara dalam buku Pengantar 

Ilmu Komunikasi yaitu seperti di bawah ini : 

1. Media Cetak 

a. Surat kabar 

Merupakan media massa yang paling tua dibandingkan 

dengan jenis media massa yang lainnya. Surat kabar 

memiliki keterbatasan karena karena hanya bisa dinikmati 

oleh mereka yang melek huruf, serta lebih banyak disenangi 

oleh orang tua dibandingkan remaja dan anak-anak 

b. Majalah  
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Majalah memiliki sifat dan cirri seperti surat kabar, namun 

bentuknya lebih besar dari pada buku, serta waktu terbitnya 

adalah mingguan, dwimingguan dan bulanan. Paling sedikit 

terbit satu kali dalam tiga kali 

2. Media Elektronik 

a. Radio. 

Merupakan media massa elektronik tertua dan sangat 

fleksibel (cepat dan mudah dibawa kemana-mana). Bersifat 

audio dengan menggunakan gelombang frekuensi sebagai 

media pengiriman datanya. 

b. Televisi 

Televise memiliki sejumlah kelebihan terutama 

kemampuannya dalam menyatukan antara fungsi audio dan 

visual, ditambah lagi dengan kemampuannya dalam 

memainkan warna. Penonton televise pun dapat dengan 

leluasa menentukan saluran mana yang mereka senangi. 

c. Film 

Film dalam pengertian sempit adalah penyajian gambar 

lewat layar lebar, tetapi dalam pengertian yang lebih luas 

bisa juga termasuk yang disiarkan TV. (2014, p. 135) 

Media massa terdapat unsure-unsur penting seperti yang dijelaskan oleh 

Kuswandi dalam bukunya Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi 

yakni : 
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1. Adanya sumber informasi 

2. Isi pesan (informasi) 

3. Saluran informasi (media) 

4. Khalayak sasaran (masyarakat) 

5. Umpan balik khalayak sasaran (1996, p. 98) 

Disimpulkan dari penjelasan diatas, bahwa media massa memiliki unsur-

unsur penting yang ada didalamnya. Jika kelima unsure tersebut tidak berjalan 

dengan baik, maka kegiatan komunikasi pun tidak akan berjalan sesuai harapan. 

Wahyudi dalam buku Media Komunikasi Massa Televisi menjelaskan 

karakteristik media massa sebagai berikut : 

1. Bersifat umum 

2. Saran/komunikan bersifat heterogen artinya komunikan berasal 

dari berbagai lapisan-lapisan, latar belakang dan status 

sosialyang berlainan. 

3. Hubungan antara komunikator dengan komunikan bersifat non 

pribadi 

4. Menimbulkan keserempakan, artinya dalam hal menerima pesan 

dari komunikator. Bila media cetak agar kurang menimbulkan 

keserempakan karena media cetak dibaca mungkin dalam waktu 

yang tidak bersamaan, tetapi bila siaran radio maupun televise 

di dengar dan dilihat secara bersamaan yang saat ini 

mnedengarkan radio dan menonton televise. (1986, p. 42) 

Dikaitkan dengan penelitian yang dilakuka, maka pesan atau informasi yang 

disampaikan oleh lagu “The Man” dapat menimbulkan keseremapakan dalam arti 
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khalayak. Karena pesan yang ingin disampaikan dapat diterima khalayak, melalui 

perantara media massa, khususnya media massa elektronik dan media online. 

Sehingga pada saat yang bersamaan khalayak dapat menerima pesan yang 

dikumonikasikan melalui media tersebut. 

2.1.2.8 Radio 

Radio adalah hasil dari berkembangya teknologi yang menjadikan suara 

ditransmisikan secara serempak melalui gelombang radio di udara. Radio menurut 

ensiklopedi Indonesia yaitu penyampaian informasi dengan pemanfaatan 

gelombang elektromagnetik bebas yang memiliki frequensi kurang dari 300 GHz 

(panjang gelombang lebih besar dari 1 mm). sedangkan istilah “radio siaran” atau 

“siaran radio” berasal dari kata “radio broadcast” (Inggris) atau “radio omroep” 

(Belanda) artinya yaitu penyampaian informasi kepada khalayak berupa syara 

berjalan satu arah dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media. 

Jika dihubungkan dengan masalah peneliti, pencipta lagu menggunakan 

media radio untuk menyampaikan pesan yang terdapat didalam lagu The Man 

tersebut. Dengan menggunakan media radio, lagu The Man dapat didengar oleh 

khalayak yang berada di berbagai penjuru Indonesia sehingga pesan yang 

disampaikan kepada khalayak dapat diterima secara serempak. Selain itu, dengan 

menggunakan radio, komunikan (pendengar) tidak perlu mengeluarkan biaya untuk 

mendengar lagu yang disampaikan komunikator (penyanyi) sehingga media radio 

sering dipilih para musisi untuk menyalurkan karya mereka lewat radio agar pesan 

yang ingin disampaikan kepada khalayak dapat diterima lebih cepat dan praktis. 
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2.1.2.9 Media Sosial 

 Media sosial sekarang sudah menjadi kebutuhan bagi penikmat internet, 

terutama masyarakat Indonesia. menurut Wikipedia, definisi media sosial adalah 

sebuah media online dnegan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, 

berbagai dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia 

virtual. 

Media sosial menggunakan teknologi berbasis web untuk mengubah 

komunikasi menjadi analog interaktif sehingga dijadikan alat untuk menyampaikan 

pesan secara serempak kepada masyarakat yang tersebar di berbagai tempat. 

Media sosial terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu salah satunya blog dan 

jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan situs dimana orang-orang bisa membuat 

web page pribadi, lalu terhubung dengan orang lain untuk berbagi informasi dan 

komunikasi. Jejaring terbesar yang ada antara lain adalah Facebook, Tumblr, 

Twitter, Plurk, dan Instagram. Media tradisional menggunakan media cetak dan 

media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak 

siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan timbal 

balik secara terbuka, memberi komentar serta membagi informasi dalam waktu 

cepat dan tidak terbatas. 

Cepat dan besarnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua 

orang seperti bisa memiliki media sendiri. Sepeti contohnya media tradisional yaitu 

televise, radio, atau koran in dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang 

banyak, maka berbeda dengan media sosial. Pengguna media sosial bisa mengakses 

menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan jika mereka memiliki 
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akses lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dapat dilakukan 

sendiri. Pengguna media sosial dengan leluasa dapat mengedit, menambahkan, 

memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai isi content lainnya. 

Jika dihubungkan dengan penelitian, media sosial yang digunakan pencipta 

lagu untuk menyebarkan lagu “The Man”, yaitu menggunakan blog dan media 

tradisional. Blog merupakan salah satu media sosial yang sering digunakan 

pengguna internet di seluruh dunia.  

Blog tidak menjadi satu-satunya media yang dipakai untuk menyebarkan 

pesan dalam lagu “The Man” tersebut, tetapi menggunakan juga salah satu media 

sosial Youtube. Youtube ini dinilai efektif untuk menyampaikan pesan 

komunikator, yang dalam hal ini adalah pencipta lagu, kepada khalayak luas. 

Youtube adalah sebuah situs berbagi video yang terkenal dimana penggunanya dapt 

menyebarkan, menonton, dan membagikan berbagai video dengan gratis. 

Umumnya, video di Youtube ini adalah musik, film, atau video buatan 

penggunanya sendiri. Format yang digunakan video yang ad di Youtube ini adalah 

.glv dan akan bisa diputar dalam web yang memiliki plugin FlashPlayer.  

Sesuai point yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa media sosial 

ini memberikan banyak manfaat positif kepada para penggunanya, terlebih dalam 

menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dengan media sosial, masyarakat akan 

mudah untuk melakukan komunikasi, tanpa mengkhawatirkan batasan jarak, ruang, 

dan waktu. Maka, musisi dan pencipta lagu bisa mengunakan media sosial untuk 

menyebarluaskan pesan yang terkandung dalam lagu yang mereka bawakn atau 

ciptakan.  
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2.1.2.10 Musik 

 Musik adalah suatu bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda 

berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang. Musik ini pada 

hakikatnya adalah bagian dari seni yang menggunakan bunyi sebagai media 

penciptanya. Dalam buku Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta 

menjelaskan bahwa musik adalah bunyi-bunyian (terutama bunyi-bunyian barat). 

(1954, p. 664) 

Maka peneliti menyimpulkan bahwa musik merupakan gabungan dari 

beberapa bunyi dan instrumen musik dengan suara yang dihasilkan manusia. 

Berdasar kasus yang peneliti teliti, tentang lagu The Man yang dinyanyikan dan 

diciptakn oleh Taylor Swift. Di dalam lagu The Man, bukan hanya gabungan dari 

berbagai bunyi dan instrumental alat music, tetapi di dalam lagu “The Man” 

terdapat juga pengungkapan pikiran dan perasaan dari pencipta lagu nya. Sehingga 

lagu tersebut dapat diekspresikan sebagai salah satu kesatuan yang saling 

berkesinambungan, karena itu setiap alunan music harus saling terkait antara 

pikiran, perasaan, dan juga instrument alat musik. Dan pada akhirnya music 

tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. 

2.1.2.11 Fungsi Musik 

 Musik selain sebagai hiburan, memiliki manfaat lain. Yaitu bisa untuk 

mendamaikan hati seseorang yang sedang sedih, sehingga mebuat orang tersebut 

menjadi lebih tenang. Musik juga mempunyai efek terapi pada otak sehingga dapat 

mempengaruhi kecerdasan otak seseorang. Salah satu istilah untuk sebuah efek 

yang bisa dihasilkan sebuah music yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan 
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intelegensia seseorang, yaitu Efek Mendengarkan Musik Mozart. (Muttaqin, 2008, 

p. 20) 

Fungsi musik dalam sebuah masyarakat berkaitan dengan berbagai 

kebutuhan diantaranya, sebagai media ekspresi emosional, untuk kenikmatan 

estetik, untuk hiburan pada berbagai tingkat sosietas, untuk fungsi komunikasi, 

untuk representasi simbolis, untuk alat respons fisikal, untuk penganut konformitas 

norma sosial, untuk kontribusi untuk kontinuitas dan stabilitas kultural, dan sebagai 

penopang integrasi sosial. (Pasaribu, 2004, p. 1) 

Fungsi utama dari musik adalah mengungkapkan pengalaman yan dilalui 

baik fisik maupun emosional. Maka, tidak asing jika sangat banyak musisi yang 

memasukkan tema cinta ke dalam lirik yang mereka buat. Fungsi yang kedua adalah 

untuk mengungkapkan ide-ide. Pesan yang muncul dalam musik, karena ada 

sesuatu yang kurang benar yang dan perlu diperbaiki. Ide bisa muncul dari 

keinginan untuk mengubah atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada atau bahkan 

memunculkan sesuatu yang baru. 

Musik juga memiliki fungsi untuk pendengarnya, bukan hanya untuk 

pemusik itu sendiri saja. Pesan yang disampaikan musisi melewati musiknya bisa 

dipahami oleh pendengar jika keduanya ini memiliki pengalaman ataupun referensi 

yang sama. Jika pendengar musik tidak memiliki pengalamn atau referensi yang 

sama, maka pendengar akan lebih menikmati musik hanya sebats instrumes saja, 

belum memahami apa pesan yang ingin disampaikan oleh musisinya.  

Fungsi musik utama untuk pendengar musik adalah sebagai penyalur 

ekspesi fisik. Seseorang menikmati musik karena memiliki keinginan untuk 
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menyalurkan ekspresi fisik yang ada dalam dirinya. Musik ringan yang membuat 

anggukan kepala, sampai yang menggoyangkan badan.  

Fungsi kedua yaitu sebagai penyalur emosi. Seseoran dapat mencari musik 

untuk bisa dinikmati irama atau temanya. Misalnya jika seseorang yang sedang 

jatuh cinta, ia akan cenderung lebih senang untuk menikmati musik yang 

bertemakan cinta.  

Musik tidak hanya berfungsi untuk pemusik maupun pendengar musik saja, 

tetapi musik juga memiliki fungsi sosial. Musik ini sebenarnya merefleksikan 

kenyataan yang ada dalam lingkungan masyarakat. 

Selain fungsi musik yang sudah dijelaskan sebelumnya, musik memiliki 

fungsi sebagai media untuk berkomunikasi juga. Musik tersusun dari susunan 

bahaya yang biasa disebut lirik, lirik inilah yang menjembatani apa yang ingin 

dikomunikasikan disana. Musik diciptakan untuk mengkomunikasikan pesan dari 

para musisi kepada pendengar. Komunikasi yang menggunakan media musik ini 

merupakan komunikasi yang bersifat satu arah. Jadi, pendengar tidak bisa 

berkomunikasi langsung dengan pencipta atau penyanyinya jika kita kurang 

memahami apa pesan yang di sampaikan tersebut.  

Jika dihubugkan dengan permasalahan yang peneliti teliti, maka lagu “The 

Man” yang diciptakan oleh Taylor Swift ini mempunyai fungsi komunikasi. Karena 

Taylor sebagai pencipta lagu, menyampaikan pesan kepada khalayak dengan 

menggunakan perantara musik. Kemudian pesan dalam lagu tersebut 

dikomunikasikan melalui media massa seperti televise, radio, maupun jaringan 

internet. 
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2.1.2.12 Jenis Musik 

 Music terdiri dari berbagai jenis-jenis music. Genre musk adalah 

pengelompokan music sesuai kemiripan satu sama lain. Menurut Wikipedia jenis-

jenis musik diantaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Musik Klasik 

Music klasik merupakan istilah luas yang biasanya mengacu pada 

musik yang dibuar atau berakar dari tradisi kesenian barat dan musik 

orchestra, mencakup periode dari sekitar abad ke-9 hingga ke-21. 

Musik klasik Eropa dibedakan dari bentuk musik non-Eropa dan musik 

popular terutama oleh sistem notasi musiknya, yang sudah digunakan 

sejak sekitar abad ke-16. Notasi musik berat digunakan oleh komponis 

untuk memberi petunjuk kepada pembawa musik mengenai tinggi nada, 

kecepatan, metrum, ritme individual dan pembawan suatu karya musik. 

Hal ini membatasi adanya praktik-praktik seperti improvisasi dan 

ormentasi ad libitum yang sering didengar pada musik non-Eropa. 

b. Musik Rakyat / Tradisional 

Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun 

temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan. Tiga komponen yang 

saling memengaruhi diantaranya seniman, musik itu sendiri dan 

masyarakat penikmatnya. Pada perkembangannya untuk 

mempersatukan persepsi antara pemikiran seniman dan masyarakat 

penikmatnya tentang usaha bersama dalam mengembangkan dan 

melestarikan seni musik tradisional. Hal ini dimaksudkan untuk 
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menjadikan musik tradisional sebagai perbendaharaan seni di 

masyarakat sehingga musik tradisional lebih menyentuh pada sektor 

komersial umum. 

c. Musik Keagamaan 

i. Gambus 

Gambus adalah alat musik petik seperti mandolin yang berasal 

dari Timur Tengah. Paling sedikit gambus dipasangi 3 senar 

sampai paling banyak 12 senar. Gambus dimainkan sambil 

diiringi gendang. Sebuah orkes memakai alat musik utama berupa 

gambus dinamakan orkes gambus atau gambus saja. Biasanya 

orkes gambus membawakan lagu-lagu yang berirama padang 

pasir. Orkes gambus mengiringi tari Zapin yang seluruhnya 

dibawakan pria untuk tari pergaulan. Lagu yang dibawakan 

berirama Timur Tengah.  

Sedangkan tema lirik yang dibawakan adalah keagamaan. Alat 

musik yang dipakai pada orkes gambus terdiri dari biola, 

gendang, table, dan seruling. Kini, orkes gambus menjadi milik 

orang Betawi dan banyak diundang di pesta sunatan dan 

perkawinan. Lirik lagunya berbahasa Arab, isinya bisa doa atau 

shalawat. Perintis orkes gambus adalah Syech Albar, bapak 

penyanyi Ahmad Albar. 

ii. Kasidah 
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Kasidah adalah bentuk syair epik kesastraan Arab yang 

dinyanyikan. Penyanyo menyanyikan lirik berisi pujian-pujian 

(dakwah keagamaan dan satire) untuk kaum kuslim. Kasidah 

adalah seni suara yang bernapaskan Islam, dimana lagu-lagunya 

banyak mengandung unsur-unsur dakwah Islamiyah dan nasihat-

nasihat baik sesuai ajaran Islam. Biasanya lagu-lagu itu 

dinyanyikan dengan irama oenuh kegembiraan yang hampir 

menyerupai irama-irama Timur Tengah dengan diiringi rebana, 

yaitu sejenis alat tradisional yang terbuat dari kayu, dinuat dalam 

bentuk lingkaran yang dilubangi pada bagian tengahnya 

kemudian di tempat yang dilubangi itu ditempel kulit binatang 

yang telah dibersihkan bulu-bulunya. 

d. Blues 

Blues adalah nama yang diberikan untuk kedua musik dan genre musik 

yang diciptakan terutama dalam masyarakat Afrika-Amerika di Deep 

South Amerika Serikat pada narasi sederhana berirama balada. 

Musik blues berangkat dari musik-musik spiritual dan pujian yang 

muncul dari komunitas mantan budak-budak Afrika di AS. Penggunaan 

blue note dan penerapan pola call and response (dimana dua kalimat 

diucapkan/dinyanyikan oleh dua orang secara berurutan dan kalimat 

keduanya bisa dianggap sebagai “jawaban” bagi kalimat pertama) 

dalam musik dan lirik lagu-lagu blues adalah bukti asal-usulnya yang 
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berpangkal di Afrika Barat. Di era kini banyak Blues Lover lahir. 

Mereka menyimak, belajar, menulis, memainkan, dan membuat album. 

e. Jazz 

Asal-usul kata jazz adalah salah satu yang paling dicari asal-usulnya 

dalam bahasa Inggris Amerika modern. Bunga intrinsik Kata’s – 

Amerika Dialect Society menamakannya Kata Abjar Duapuluh – telah 

menghasilkan penelitian yang cukup besar, dan sejarahnya dengan baik 

di dokumentasikan. Jazz dimulai sebagai istilah slang pantai barat 

sekitar tahun 1912, mengandung arti yang bervariasi. Musik jazz dating 

di Chicago sekitar tahun 1915. Jazz dimainkan di New Orleans sebelum 

waktu itu, tapi tidak disebut jazz. 

Jazz diperkenalkan ke San Fransisco pada tahun 1913 oleh William 

(Spike) Slattery, editor majalah olahraga Call dan disebarkan oleh 

pemimpin band bernama Seni Hickman ke Chicago pada tahun 1915. 

Salah satu kegunaan yang dikenal pertama dari kata jazz muncul di 2 

Maret 1913, artikel bisbol di San Fransisco Bulletin oleh ET “Scoop” 

Gleeson. 

f. Country 

Musik country adalah campuran dari unsur-unsur musik Amerika yang 

berasal dari Amerika Serikat bagian Selatan dan pegunungan 

Appalachia. Musik ini juga berakar dari lagu rakyat Amerika Utara, 

musik gospel, dan berkembang sejak tahun 1920-an. Istilah musik 

country mulai dipakai sekitar tahun 1940-an untuk menggantikan istilah 
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musik hillbilly yang berkesan merendahkan. Pada tahun 1970-an, 

istilah musik country telah menjadi istilah popular. Istilah lain untuk 

genre musik ini adalah country and western, namun sudah semakin 

jarang dipakai kecuali di Britain Raya dan Irlandia. 

Karier Elvis Presley berawal dari musik bernama country sebelum 

menjadi raja rock and roll. Salam satu julukannya adalah the Hillbilly 

Car. Taylor Swift juga adalah musisi country yang paling terkenal 

sebelum Ia mengubah jalurnya menjadi pop. 

g. Rock 

Musik rock adalah genre musik populer yang mulai diketahui sevara 

umum pada pertengahan tahun 50-an. Akarnya berasal dari rhytmand 

blues, musik country serta berbagai pengaruh lainnya. Selanjutnya, 

musik rock juga mengambil gaya dari berbagai musik lainnya, termasuk 

musik rakyat, jazz, dan musik klasik. 

Bunyi khas dari musik rock sering berkisat sekitar gitar listrik atau gitar 

akustik, dan pengunaan back beat yang sangat kentara pada rhythm 

section dengan gitar bass dan drum, serta kibor, saksofon dan 

harmonica bergaya blues kadang digunakan sebagai instrumen musik 

slo. Dalam bentuk murninya, musik rock “mempunyai tiga chords, 

backbeat yang konsisten dan mencolok serta melodi yang menarik”. 

h. Pop 

Musik pop adalah nama bagi aliran musik yang didengar luas oleh 

pendengarnya dan kebanyakan bersifat komersial. Musik popular 



32 
 

 

pertama kali berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1920 dimana 

rekaman pertama kali dibuat berdasarkan penemuan Thomas Edison, 

dibedakan dengan musik klasik, jazz, tradisional, blues, kemudian juga 

berkembang ke negara-negara lain sedunia. 

i. RnB 

R&B (singkatan dari ryhthm and blues) adalah genre musik populer 

yang menggabungkan jazz, gospel, dan blues yang pertama kali 

diperkenalkan oleh pemusik Afrika-Amerika. Istilan ini pertama kali 

dipakai sebagai istilah pemasaran dalam musik di Amerika Serikat pada 

tahun 1947 oleh Jerry Wexler yang bekerja pada majalah Bollboard. 

Istilah ini menggantikan istilah musik ras dan kategori Billboard 

Harlem Hit Parade pada Juni 2949. Tahun 1984, RCA Victor 

memasarkan musik kulit hitam dengan nama Blues and Rhythm. Drasa 

tersebut dibalik oleh Wexler di Atlantic Records, yang menjadi 

perusahaan rekaman yang memimpin di bidang R&B pada tahun-tahun 

awal. 

j. Musik Dunia 

Musik dunia adalah sebutan bagi aliran musik yang bukan termasuk 

musik populer dan musik klasik, serta mempunyai elemen “etnik”. 

Biasanya yang termasuk kategori ini adalah musik-musik rakyat Eropa 

dan musik dari negara-negara dunia ketiga. 



33 
 

 

2.1.2.13 Lagu 

Lagu dan musik adalah unsur yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. 

Secara mendasar musik dapat dikatakan suatu kelompok bunyi-bunyian terdiri dari 

beberapa alat yang mengeluarkan suara dengan irama yang dirangkai dengan tujuan 

menimbulkan suatu bunyi berirama yang harmonis dan dapat dinikmati oleh 

pendengarnya. 

Lagu merupakan syair yang dinyanyikan dengan irama yang menaruk agar 

menjadi enak didengar. Lagu bisa menjadi curahan hati orang yang menciptakan 

lagu tersebut. 

Lagu yang memiliki fungsi sebagai media komunikasi, lagu juga sering 

digunakan sebagai sarana untuk mengajak bersimpati tentang realitas yang sedang 

terjadi maupun atas cerita-cerita imajinatif. Moelibo dalam buku berjudul Kamus 

Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa “lagu adalah ragam suara yang 

berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca dan sebagainya” (1988, p. 686) 

Dari pengertian yang sudah dijelaskan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

karakteristik yang membedakan antar lagu dengan musik adalah terdapat pada ada 

tidaknya suatu teks di dalam susunan nada tersebut. Jadi pengertian lagu adalah 

nada-nada tertentu yang dibentuk oleh melodi dan diinotasikan dengan sadar 

sengaja ditunjukkan pada suatu teks yang telah dibuat oleh pencipta lagu. 

2.1.2.14 Lirik 

Lirik adalah sebuah teks yang dibuat sebagai tema dan alur cerita dalam 

sebuah lagu. Sebuah lagu tanpa lirik pastilah terasa kurang. Karena nyawa sebuah 

lagu terdapat pada lirik yang dibuat si pencipta lagu. Biasanya lirik dalam sebuah 
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lagu bertemakan himbauan, percintaan, sosial, religi, dan lainnya tergantung dari 

inspirasi pencipta lagu dalam menciptakan lirik lagu tersebut. Lirik lagu merupakan 

ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah dilihat, didengar, maupun 

dialaminya. 

Adapun pengertian lain dari lirik lagu adalah simbol verbal yang diciptakan 

oleh manusia. Manusia adalah makhluk yang tahu bagaimana harus bereaksi tidak 

hanya terhadap lingkungan fisiknya, namun juga pada simbol-simbol yang 

dibuatnya sendiri. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa lirik merupakan reaksi 

simbolik dari manusia yang merupakan respon dari segala sesuatu yang terjadi dan 

dirasakan oleh lingkukan fisiknya (yang dipengaruhi oleh akal sehat dan 

rasionalitas). Simbol digunakan oleh manusia untuk memaknai dan memahami 

kenyataan yang tidak terlihat secara langsung, namun kenyaraan tersebut dapat 

terlihat dan dirasakan oleh indera manusia, stimulus ini kemudia diolah oleh 

pikiran, kemudian terciptanya konsep untuk penafsiran tertentu dan kemusian 

simbol yang diciptakan tersebut akan membentuk makna tertentu dan kemudian 

simbol yang diciptakan tersebut akan membentuk makna tertentu sesuai dnegan apa 

yang diungkapkannya. 

Dalam membuat lirik lagu terkait dengan bahasa, dan bahasa terkait dengan 

sastra. Karena kara-kata (lirik lagu) yang dibuat oleh pencipta lagu tidak semua 

dapat dimengerti oleh khalayak, karena itulah memerlukan suatu penelitian tentang 

isi lirik lagu tersebut. 
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Penentuan bahasa yang digunakan juga tergantung pada individual yang 

menciptakan lirik lagu, karena belum ada ketentuan bahasa dalam membuat sebuah 

lirik lagu tetapi lirik yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan isinya. Sedangkan 

tiap lirik yang dibuat oleh pencipta lagu pasti memiliki makna tersendiri yang ingin 

disampaikan kepada pendengarnya. Hal ini terkait dengan kasus yang peneliti teliti, 

dimana dalam setiap lirik lagu “The Man” memiliki makna dan representasi dari 

feminisme yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Sehingga khalayak dapat 

menafsirkan lirik lagu tersebut, walau penafsiran setiap individu pasti berbeda-

beda. Dengan lirik lagu tersebut, tujuan dari seorang pencipta lagu dapat 

disampaikan kepada khalayak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa lirik 

lagu adalah rangkaian pesan verbal yang tertulis dnegan sistematika tertentu untuk 

menimbulkan kesan tertentu juga, isi pesan verbal tersebut mewakili gagasan 

penulis lrik yang merupakan respon dari lingkungan fisik manusia. 

2.1.2.15 Representasi 

Dalam buku Studying Culture: A Practical Introduction, Giles menjelaskan 

bahwa terdapat tiga definisi dari kata “represent”’ yakni: To stand in for, To speak 

or act on behalf of, To represent. Dalam buku Representation: Cultural 

Representation and Signifyig Practices, Hall menjelaskan “Representation 

connects meaning and language to culture….Representation is an essential part of 

the process by which meaning is produced and exchanged between members of 

culture.” (Surahman, 2015) 
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Representasi secara singkat adalah proses yang menghubungkan konsep dan 

tanda-tanda untuk memproduksi sebuah makna lalu disampaikan melalui 

penggunaan bahasa. Penggambaran pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan 

kepada orang lain. 

2.1.2.16 Feminisme 

Feminisme adalah gerakan sosial dan ideologi yang memperjuangkan hak 

politik, ekonomi dan sosial bagi perempuan. Feminis percaya bahwa pria dan 

wanita adalah setara, dan wanita berhak mendapatkan hak yang sama dengan pria 

dalam kehidupan masyarakat. Gerakan feminis telah memperjuangkan berbagai 

alasan, seperti hak perempuan untuk memilih, hak untuk bekerja maupun hak untuk 

hidup bebas dari kekerasan. 

 Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi 

atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Kata feminisme ini berasal dari 

bahasa Latin, femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-

an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk 

memperoleh hak-hak perempuan. Sekarang ini kepustakaan internasional 

mendefinisikannya sebagai pembedaan terhadap hak hak perempuan yang 

didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki laki (Surahman, 2015) 

Dalam buku berjudul “Encyclopedia of Feminism”, Lisa Tuttle 

menungkapkan, feminisme dalam bahasa Inggrisnya feminism, yang berasal dari 

bahasa Latin femina (woman), yang secara harfiah memiliki arti “having the 

qualities of females”. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada teori tentang 

persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan, menggantikan 
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womanism pada tahun 1980-an (Tuttle, 1986). Alice Rossi lah yang menelusuri 

penggunaan pertama kali istilah ini tertulis. 

Ketidakadilan gender merupakan sistem dimana kaum laki-laki dan 

perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Dengan demikian agar dapat 

melihat perbedaan yang menyebabkan ketidakadilan, maka dapat dilihat dari 

berbagai manifestasinya, yaitu sebagai berikut (Zelviana, 2017, p. 20): 

1. Marginalisasi 

Bentuk marginalisasi yang biasa terjadi pada perempuan adalah 

disebabkan oleh perbedaan gender. Bentuk marginalisasi 

terhadap kaum perempuan dapat terjadi dimana saja seperti 

dalam rumah tangga, tempat kerja, dalam masyarakat, dan 

kultur, bahkan negara. 

2. Subordinasi 

Subordinasi muncul karena pandangan gender terhadap kaum 

perempuan, sikap  yang menempatkan perempuan pada posisi 

yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa 

perempuan itu emosional atau iritasional, sehingga perempuan 

tidak bisa tampil memimpin, hal ini merupakan salah satu 

bentuk dari subordinasi yang dimaksud. 

3. Stereotip (Pelabelan) 

Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis 

kelamin tertentu, secara umum dinamakan stereotip. Akibat dari 

dari stereotip ini biasanya timbul diskriminasi dan berbagai 
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ketidakadilan.  Banyak sekali stereotip yang terjadi di 

masyarakat yang dilekatkan kepada umumnya memiskinkan, 

merugikan kaum perempuan. 

4. Violence (Kekerasan) 

Kekerasan merupakan assault (invasi) atau serangan terhadap 

fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang 

dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan 

sebagai akibat dari perbedaan gender. Violence terhadap 

perempuan sering terjadi karena stereotip gender. Gender 

violence pada dasarnya disebabkan karena ketidak setaraan 

kekuatan yang ada dalam masyarakat. 

5. Beban Kerja 

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas 

adalah mengelola rumah tangga, sehingga banyak perempuan 

yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih 

berat dibanding kaum laki-laki. Kaum perempuan memiliki sifat 

memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala 

keluarga, berakikbat semua pekerjaan domestik rumah tangga 

menjadi tanggung jawab perempuan. Perbedaan gender 

sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak 

mengakibatkan ketidakadilan gender. Tetapi pada kenyataannya 

perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan gender 

terutama bagi kaum perempuan. Dari adanya ketidakadilan 
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gender inilah kemudian muncul gerakan feminisme yang 

tujuannya untuk menuntut kesetaraan gender atau kesetaraan 

kedudukan atau derajat antara kaum laki-laki dan perempuan. 

Feminisme merupakan gerakan memperjuangkan hak-hak perempuan agar 

perempuan keluar dari ketidakadilan. Feminisme merupakan suatu gerakan politis 

yang meninjau dari berbagai macam aspek kehidupan. Hingga kini feminisme 

sangat ramai diperbincangkan, sehingga muncul beraneka macam aliran 

feminisme. Diantaranya: 

1. Feminisme Liberal 

Feminisme liberal memandang bahwa perempuan memiliki 

kebebasan secara penuh dan individual. Feminisme liberal ini 

menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan ini berakar kepada 

rasionalitas dan pemisahan antara privat dan publik. Demikian 

juga perempuan yang merupakan makhluk rasional, maka harus 

mendapatkan hak yang sama dengan pria. Aliran feminisme 

liberal ini menuntut kesempatan yang sama untuk setiap 

individu, termasuk perempuan. 

2. Feminisme Radikal 

Feminisme radikal merupakan reaksi atas kulture seksisme yang 

terjadi di Barat pada sekitar tahun 1960-an, dan lebih berfokus 

kepada melaman kekerasan seksual dan industri pornografi. 

Aliran ini memandang bahwa penindasan terhadap perempuan 

ini merupakan akibat dari sistem patriarki yang ada.  
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3. Feminisme Marxis 

Feminisme marxis menjelaskan bagaimana perempuan itu 

dipandang melalui kelas, penindasan bisa dilihat dari kelas 

reproduksi sosial dalam sistem ekonomi. Aliran ini juga 

menjelaskan bagaimana adanya diskriminasi terhadap 

perempuan adalah dampak dari sistem ekonomi kapitalis, 

dimana perempuan ini dijadikan objek. 

4. Feminisme Sosialis 

Feminisme sosialis ini timbul menjadi kritik untuk feminisme 

marxis. Feminisme sosialis berpandangan bahwa kapitalisme 

bukan aktor tunggal yang menyebabkan bentuk operasi kepada 

perempuan.  

5. Feminisme Eksistensial 

Feminisme eksistensial ini memandang ketertindasan 

perempuan dari beban reproduksi yang ditanggungnya sehingga 

tidak ada lagi posisi tawar dengan laki-laki. 

6. Feminisme Gyosentris 

Feminisme gynosentris ini memandang ketertindasan terhadap 

perempuan dari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, 

yang menjadi sebab perempuan lebih bernilai rendah daripada 

laki-laki. 

7. Feminisme Postmodern 
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Aliran feminisme ini mengatakan bahwa gender tidak memiliki 

makna identitas atau struktur sosial. Aliran ini menjelaskan 

bahaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan haruslah 

diterima dan dipelihara. Mereka menganggap bahwa 

masyarakat telah diatur untuk saling berhubungan. 

8. Feminisme Multikultural 

Feminis multikultural terpusat dengan pandangan bahwa di 

dalam satu negara seperti Amerika ini tidak semua perempuan 

diciptakan secara setara. Perlakuan tersebut bergantung pada 

ras, etnis, identitas seksual, gender, umur, agama, dan lainnya.  

Dalam konteks ini, gerakan feminis kemudian melihat bias 

terhadap perempuan kulit putih, kelas menengah terdidik, 

heteroseksual dan mengabaikan perempuan imigran, kulit 

berwarna, lesbian, kurang pendidikan. 

9. Feminisme Global 

Feminisme global menambahkan pendapat feminisme 

multikultural. Feminisme global berpendapat bagaimana 

penindasan terhadap perempuan bukan hanya dilakukan oleh 

laki-laki tetapi juga oleh sesama perempuan.  

10. Ekofeminisme 

Ekofeminisme adalah gerakan yang mendukung kesetaraan 

dalam menyelamatkan lingkungan. Aliran ini berusaha 
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mengusung dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan 

dengan berdasar feminitas/perempuan. 

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana representasi 

feminisme dalam lagu “The Man”. Peneliti menggunakan teori semiotika 

Ferdinand de Saussure sebagai metode untuk mengkaji tanda feminisme tersebut. 

2.1.2.17 Semiotika 

 Secara etimologis semiotik berasal dari bahasa Yunani semeion 

yang berarti penafsir tanda atau tanda dimana sesuatu dikenal. Semiotika ialah ilmu 

yang mengkaji tentang tanda atau studi tentang bagaimana sistem penandaan 

berfungsi sehingga mengasilkan suatu makna. Semiotik atau semiologi merupakan 

terminologi yang merujuk pada ilmu yang sama. Istilah semiologi lebih banyak 

digunakan di Eropa sedangkan semiotik lazim dipakai oleh ilmuwan Amerika.  

Semiotika ialah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari “tanda” dan bisa 

disebut dilsafat penanda. Tanda adalah segala sesuatu yang dapat mewakili sesuatu 

atau sesuatu yang dapat dimaknai sebagai penggantian untuk sesuatu lainnya. 

Semiotika adalah teori analisis berbagai tanda dan pemaknaan, secara umum, 

semiotika didefinisikan sebagai teori filsafat umum yang berkenaan dengan 

produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang 

digunakan untuk mengkomunikasikan informasi. Semiotik meliputi tanda-tanda 

visual dan verbal serta tactile dan olfactory (semua tanda atau sinyal yang bisa di 

akses dan diterima oleh seluruh indera yang kita miliki) ketika tanda-tanda tersebut 
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membentuk sistem kode yang secara sistematis menyampaikan informasi atau 

pesan secara tertulis disetiap kegiatan dan perilaku manusia. 

Semiotika merupakan bidang studi tentang tanda dan cara tanda itu bekerja. 

Dalam memahami studi tentang makna setidaknya terdapat tiga unsur utama yakni; 

(1) tanda, (2) acuan tanda, dan (3) pengguna tanda. Tanda merupakan sesuatu yang 

bersifat fisik, bisa dipersepsi indra, tanda mengacu pada sesuatu di luar tanda itu 

sendiri, dan bergantung pada pengenalan oleh penggunanya sehingga disebut tanda.  

Menurut Zoest yang dikutip oleh Tinarbuko dalam buku Semiotika  

Komunikasi Visual mengatakan tanda sebagai;  

Segala sesuatu yang bisa diamati atau dibuat teramati dapat 

disebut tanda. Karena itu tanda tidaklah terbatas pada tanda. 

Adanya peristiwa, tidak adanya peristiwa, struktur yang 

ditemukan dalam sesuatu, suatu kebiasaan, semua ini dapat 

disebut tanda. Sebuah bendera kecil, sebuah isyarat tangan, 

sebuah kata, suatu keheningan, suatu kebiasaan makan, sebuah 

gejala mode, suatu gerak syaraf, peristiwa memerahnya wajah, 

suatu kesukaan tertentu, letak bintang tertentu, suatu sikap, 

setangkai bunga, rambut uban,sikap diam membisu, gagap, 

berbicara cepat, berjalan sempoyongan, menatap, api, putih, 

bentuk, bersudut tajam, kecepatan, kesabaran, kegilaan, 

kekhawatiran, kelengahan, semuanya itu dianggap sebagai tanda 

(2008, p. 12) 
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Secara ringkas semiotika ialah ilmu tanda. Bagaimana menafsirkan dan 

bagaimana meneliti bekerjanya suatu tanda dalam membentuk suatu kesatuan arti 

atau suatu makna baru saat ia digunakan. Semiotik meliputi tanda-tanda visual dan 

verbal serta semua tanda atau sinyal yang bisa diakses dan bisa diterima oleh panca 

indra yang dimiliki ketika tanda-tanda tersebut membentuk sistem kode yang secara 

sistrematis menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis di setiap kegiatan 

dan perilaku manusia. 

Semiotika memiliki dua tokoh yang terkenal, yakni Ferdinand de Saussure 

dan Charles Sander Peirce. Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotika 

secara terpisah dan diantara keduanya tidak mengenal satu sama lain. Saussure 

mengembangkan semiotika struktural di Eropa dengan latar belakang keilmuan 

linguistik, sedangkan Peirce mengembangkan semiotika komunikasi di Amerika 

Serikat dengan latar belakang filsafat. Saussure menyebut ilmu yang dikembangkan 

semiologi (semiology). 

Semiologi menurut Saussure didasarkan pada anggapan bahwa selama 

perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna atau selama berfungsi 

sebagai tanda, harus ada di belakangnya sistem pembedaan dan konvensi yang 

memungkinkan makna itu. Dimana ada tanda di sana ada system. 

Sedangkan Peirce menyebut ilmu yang dikembangkannya semiotika 

(semiotic). Bagi Peirce yang ahli filsafat dan logika, penalaran manusia senantiasa 

dilakukan lewat tanda. Artinya, manusia hanya dapat bernalar lewat tanda. Dalam 

pikirannya, logika sama dengan semiotika dan semiotika dapat di terapkan pada 
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segala macam tanda.dalam perkembangan selanjutnya semiotika lebih populer 

daripada semiologi. 

2.1.2.18 Semiotika Ferdinand de Saussure 

 Semiotika adalah ilmu yang mengkaji suatu tanda. Saussure 

menjelaskan prinsip yang menjelaskan bahwa bahasa itu sendiri adalah suatu sistem 

tanda, dan setiap tanda itu tersusun atas dua bagian, yakni signifier (penanda) dan 

signified (petanda). 

Menurut Saussure dalam buku Semiotika Komunikasi, yang dikutip Sobur, 

menjelaskan bahwa: 

“Bahasa itu merupakan suatu sistem tanda (sign). Suara-suara, 

baik suara manusia, binatang atau bunyi-bunyian, hanya bisa 

dikatakan sebagai bahasa atau berfungsi sebagai bahasa 

bilamana suara atau bunyi tersebut mengekspresikan, 

menyatakan, menyampaikan ide-ide, pengertian-pengertian 

tertentu. (2003, p. 46)” 

Pendekatan semiotika menutut Ferdinand de Saussure mengembangkan 

dasar-dasar teori linguistik umum. Kekhasan teorinya terletak pada kenyataan. Dia 

menganggap bahasa sebagai sistem tanda. Menurutnya, tanda-tanda, khususnya 

tanda-tanda kebahasaan, setidaknya memiliki dua buah karakteristik primordial, 

yaitu besifat linier dan arbitrer. (Budiman, 1999) 

Saussure berpandangan tanda merupakan unsur pokok dalam bahasa dan 

tanda mempunyai dua bagian yang terdiri dari penanda (signifier) dan petanda 
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(signified). Saussure menjelaskan bahasa merupakan sistem tanda (signs). Tanda 

merupakan satu kesatuan dari suatu bentuk penanda (signifier) yang merupakan 

bunyi atau coretan yang bermakna yaitu aspek material dari bahasa yang dikatakan 

dan didengar atau apa yang ditulis atau dibaca. Petanda (signified) merupakan 

gambaran mental, pemikiran, atau konsep. Dalam artian petanda merupakan aspek 

mental dari bahasa. Petanda dan penanda sebagai entitas yang terpisah-pisah, 

namun keduanya hanya sebagai satu komponen tanda. Tanda lah yang merupakan 

fakta dasar dari bahasa itu sendiri. (Sobur, 2003) 

Bahasa dalam pandangan Saussure tidak ubahnya sebuah karya musik. 

Untuk memahami suatu simphoni, kita harus memperhatikan keutuhan karya musik 

secara keseluruhan dan bukan kepada permainan individual dari setiap pemain 

musik. Untuk memahami bahasa, kita harus melihatnya secara “sinkronis”, sebagai 

sebuah jaringan hubungan antara bunyi dan makna. 

Saussure berpendapat bahwa makna tidak bisa dilihat secara atomistik atau 

secara individual. Saussure mempertanyakan pendekatan terhadap studi bahasa 

yang dilakukan oleh pencerahan. Para ahli bahasa pada abad pencerahan melakukan 

studi dengan mengurusi kepingan-kepingan detail dan “sebagai orang luar” (yang 

tidak terlibat dalam bahasa itu sendiri) baginya bahasa adalah semua keutuhakn 

yang berdiri sendiri. Pendekatan inilah yang disebut sebagai “ilmu liguistik 

struktural”. Saussure juga menegaskan bahwa bahasa adalah fenomena sosial. 

Bahasa itu memiliki sifat otonom : struktur bahasa bukan merupakan cerminan dari 

struktur pikiran atau cerminan dari fakta-fakta. (Sobur, 2003) 
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2.1.2.19 Teori Konstruksi Realitas Sosial 

Konstruksi Sosial Atas Realitas adalah usaha manusia untuk menjelaskan 

realitas luar yang diterimanya melalui simbol-simbol yang dimilikinya. Berger dan 

Luckman yang dikutip Kun Wazis dalam bukunya Konstruksi Realitas Media 

Massa, menjelaskan bahwa konstruksi sosial adalah: 

Teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi 

pengetahuan. Dalam teori ini terkandung pemahaman bahwa 

kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk 

memahaminya. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat 

dalam fenomena yang diakui memiliki keberadaan (being)-nya 

sendiri ilmu pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-

fenomena itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang 

spesifik. (Wazis, 2012) 

Mengenai proses konstruksi realitas Hamad (Berger dan Luckman) dalam 

bukunya konstruksi realitas politik dalam media massa memperkenalkan konsep 

konstruksi sosial atas realitas yaitu, dikatakan bahwa: 

Proses konstruksi realitas dimulai ketika seorang konstruktor 

melakukan objektivasi terhadap suatu kenyataan yakni 

melakukan persepsi terhadap suatu objek. Selanjutnya, hasil 

dari pemaknaan memalui proses persepsi itu di internalisasikan 

ke dalam diri seorang konstruktor. Dalam tahap inilah dilakukan 

konseptualisasi terhadap suatu objek yang di persepsi. Langkah 

terakhir adalah melakukan eksternalisasi atas hasil dari proses 
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permenungan secara internal tadi melalui pernyataan-

pernyataan. Alat membuat pernyataan tersebut tiada lain adalah 

kata-kata atau konsep atau bahasa (2004, p. 12). 

 

Pernyataan di atas menujukan bahasa adalah unsur utama. Bahasa dalam 

kajian semiotika adalah represantement/ground yang merupakan simbol untuk 

menjelaskan tentang suatu konsep mental sesuatu.  

Pemilihan ground tertentu dengan demikian mempengaruhi bagaimana 

bentuk konstruksi realitas yang dikandungnya. Hal ini bukan berarti bahwa suatu 

kegiatan konstruksi realitas akan menghasilkan pemaknaan, selalu ada pemaknaan-

pemaknaan yang berbeda dari tiap orang yang dipengaruhi pengalaman masing-

masing individu. 

Media massa adalah organisasi yang bekerja untuk menceritakan peristiwa-

peristiwa, maka konstruksi sosial atas realitas adalah tindakan yang bisa mereka 

lakukan dan dapat dikenali oleh pembaca.  

Teori konstruksi realitas sosial berakar pada paradigma konstruktivis yang 

melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu 

merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang 

dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Manusia dalam banyak hal memiliki 

kebebasan untuk bertindak di luar batas control struktur dan pranata sosialnya 

dimana individu melalui respon-respon terhadap stimulus dalam dumia 

kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta 

realitas sosial yang relatif bebas di dalam sosialnya.  
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Berger dan Lucky meyakini secara substantif bahwa realitas merupakan 

hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatqn konstruksi sosial terhadap dunia 

sosial di sekelilingnya, “reality is socially constucte” 

Konstruksi sosial atas realitas dapat dilalukan dengan sengaja atau pun tidak 

disengaja. Secara sengaja, artinya suatu  tindakan konstruksi sosial atas realitas 

dapat dimaksudkan untuk memperoleh tujuan tertentu. Sedangkan secara tidak 

sengaja (dalam pandangan teori kritis), menggambarkan bahwa bagaimanapun 

seorang pekerja media massa berusaha untuk objektif, dan apa adanya. 

2.1.3 Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah kemampuan seorang peneliti dalam 

mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis menggunakan 

teori-teori yang mendukung permasalahan penelitiannya. Kerlinger menjelaskan 

teori sebagai berikut “Himpunan kontruk (konsep), definisi, dan proposisi yang 

mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi 

atara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut” (Rakhmat, 

2004, p. 6)Onong Uchana Effendy mengungkapkan bahwa teori sebagai titik tolak 

atau landasan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Fungsinya untuk 

menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-

fakta-fakta yang ada secara sistematis. Penyusunan teori disini sebagai alat untuk 

menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan teori 

Konstruksi Realitas Sosial (Social Construction of Reality). Teori konstruksi 

realitas sosial merupakan teori mengenai bagaimana sebuah realitas dipandang 

sebagai sebuah hasil konstruksi (Effendy, 2017). 
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Realitas tidak terbentuk secara ilmiah melainkan realitas itu dibentuk dan 

dikonstruksikan. Sebuah realitas dapat dimaknai ganda oleh setiap individu. Setiap 

individu memiliki komstruksi yang berbeda-beda terhadap suatu realitas, karena 

tentunya pengalaman, pendidikan, lingkungan pergaulan atau sosial setiap individu 

juga tidak sama. Realitas sosial memiliki keterkaitan kuat dengan media massa, 

mengingat saat ini media massa dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan 

komunikasi massa, komunikasi yang dilakukan melalui media massa dapat 

dilakukan secara cepat dan menjangkau masyarakat luas, sehingga konstruksi sosial 

berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Oleh karena itu, tentunya 

media massa juga memiliki kekuatan dalam membentuk suatu realitas sosial di 

dalam masyarakat. Bahkan, realitas yang terkonstruksi itu juga dapat membentuk 

opini massa (Effendy, 2017) 

Konstruksi realitas adalah melihat suatu tanda, penanda, dan segala sesuatu 

dalam sebuah wacana, dan dihubungkan dengan interpretasi yang dilakukan 

masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan apa yang ingin dikonstruksi wacana 

tersebut. Dalam penelitian ini, wacana yang digunakan adalah lirik lagu. Maka 

penelitik akan menganalisa lirik lagu tersebut dan melihat tanda dan petandanya 

menggunakan pendekatan semiotika, lalu akan melihat apa yang ingin 

dikonstruksikan pencipta lagu, sehingga akan membantu peneliti mendapatkan apa 

makna dan nilai feminisme dari setiap lirik yang ada dalam lagu tersebut. Maka dari 

itu, teori konstruksi realitas sosial akan menjembatani bagaimana representasi 

feminisme dalam lirik lagu “The Man” karya Taylor Swift. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep 

pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pemikiran 

dalam sebuah penelitian kualitatif sangat menentukan proses penelitian secara 

keseluruhan. Melalui uraian kerangka pemikiran, peneliti dapat menjelaskan secara 

komprehensif variabel-variabel apa saja yang akan diteliti. Uraian dalam kerangka 

pemikiran harus mampu menjelaskan dan menegaskan secara komprehensif 

variabel yang diteliti, sehingga variabel-variabel yang terdapat dalam fokus 

penelitian dan pertanyaan penelitian semakin jelas. 

Musik merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, karakter keduanya 

ada kesamaan yaitu pesannya bersifat linier dimana hubungan komunikasinya 

searah dari komunikator pada komunikannya. Disini penyanyi sebagai komunikator 

yang memberikan pesan secara searah kepada pendengarnya. Kemudian 

komunikannya anonim dan heterogen, maksudnya adalah dimana komunikator atau 

penyanyi tidak mengenal komunikannya yang terdiri dari lapisan masyarakat yang 

berbeda. Lalu komunikatornya terlembaga yaitu adalah pesan yang sampai ke 

komunikan melalui proses yang memerlukakn banyak pihak. 

Lirik lagu merupakan ekspresi seseorang tentnag sesuatu hal yang sudah 

dilihat, didengar maupun dialaminya. Dalam mengekspresikan pengalamannya, 

penyair atau pencipta lagu melakukan permainan kata-kata dan bahasa untuk 

menciptakan daya tarik dan kekhasan terhadap lirik atau syairnya. Permainan 

bahasa ini dapat berupa permainan vokal, gaya bahasa maupun penyimpangan 

makna kata dan diperkuat dengan penggunaan melodi dan notasi musik yang 
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disesuaikan dengan lirik lagunya sehingga pendengar semakin terbawa dengan apa 

yang dipikirkan pengarangnya. 

Dalam fungsinya sebagai media komunikasi, lagu juga sering digunakan 

sebagai sarana untuk mengajak bersimpati tentang realitas yang sedang terjadi 

maupun atas cerita-cerita imajinatif. Dengan demikian lagu juga dapat digunakan 

untuk berbagai tujuan, misalnya menyatukan perbedaan, pengobar semangat 

mempermainkan emosi dan perasaan seseorang dengan tujuan menanamkan sikap 

atau nilai yang kemudian dapat dirasakan orang sebagai hal yang wajar, benar dan 

tepat. Oleh karena bahasa dalam hal ini kata-kata, khususnya yang digunakan dalam 

lirik lagu tidak seperti bahasa sehari-hari dan memiliki sifat yang ambigu serta 

penuh ekspresi ini menyebabkan bahasa cenderung untuk mempengaruhi, 

membujuk dan pada akhirnya mengubah sikap khalayak. 

Pada penelitian ini, yang menjadi objek adalah lirik lagu “The Man” karya 

Taylor Swift, dan untuk memahami makna dalam lirik lagu tersebut, peneliti 

menggunakan teori konstruksi realitas sosial. Teori ini menjelaskan tentang 

bagaimana sebuah realitas dipandang sebagai hasil dari konstruksi. 

Sebuah lirik lagu didalamnya terdapat sejumlah tanda atau sesuatu yang 

bermakna. Untuk menemukan makna di balik setiap tanda sebuah lirik lagu, maka 

peneliti menggunakan analisis semiotika Ferdinand de Saussure dalam penelitian 

ini. Semiotika merupakan ilmu yang digunakan untuk mengkaji makna dalam setiap 

tanda. Pada dasarnya semiotika adalah ikhtiar untuk merasakan sesuatu yang aneh, 

dan mempertnayakan lebih lanjut ketika melihat atau membaca teks, termasuk yang 
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tersembunyi di balik teks tersebut. Karena di balik teks tersebut terdapat sejumlah 

tanda atau sesuatu yang bermakna. 

Pendekatan semiotika menurut Ferdinand de Saussure mengembangkan 

dasar-dasar teori linguistik umum. Kekhasan teori terletak pada kenyataan. Dia 

menanggap bahasa sebagai sistem tanda. Menurut Saussure tanda-tanda, khususnya 

tanda-tanda kebahasaan, setidak-tidaknya memiliki dua buah karakteristik 

primordial, yaitu bersifaat linier dan arbiter (Budiman, 1999, p. 38). 

Proses pemberian makna (signifikasi) tanda terdiri dari dua elemen tanda. 

Menurut Saussure, tanda terdiri dari dua elemen tanda (signifier, dan signified). 

Signifier adalah elemen fisik dari tanda dapat berupa tanda, kata, image, atau suara. 

Sedangkan signified adalah menunjukkan konsep mutlak yang mendekat pada 

tanda fisik yang ada. Sementara proses signifikasi menunjukkan antara tanda 

dengan realitas eksternal yang disebut referent.  

Gambar 2.1 : Visualisasi model Saussure 
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 Dalam pembahasan pokok pada semiotika Saussure adalah prinsip yang 

mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda, dan setiap tanda itu terseusun 

dari dua bagian yaitu penanda dan petanda. Tanda merupakan kesatuan dari suatu 

bentuk penanda (signifier) dengan sebuah ide atau petanda (signified). Dengan kata 

lain, penanda adalah “bunyi yang bermakna” atau “coretan yang bermakna”. Jadi, 

penanda adalah aspek material dari  bahasa, apa yang dikatakan atau didengar dan 

apa yang ditulis atau dibaca. Petanda adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep. 

Jadi, petanda adalah aspek mental dari bahasa. Dalam tanda bahasa yang konkret, 

kedua unsur tersebut tidak bisa dilepaskan. 

Tanda bahasa selalu mempunyai dua segi, yaitu : penanda (signifier) dan 

petanda (signified). Satu penanda tanpa petanda tidak berarti apa-apa dan karena 

itu tidak merupakan tanda. Sebaliknya suatu petanda tidak mungking disampaikan 

atau ditangkap lepas dari penanda, petanda atau yang ditandakan itu termasuk tanda 

sendiri dan dengan demikian merupakan suatu faktor linguistik (Sobur, 2003, p. 46) 

Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih cenderung pada pengertian 

semiotika yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure. Ia mendefinisikan 

semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tentang peran tanda sebagai bagian dari 

kehidupan sosial. Dengan kata lain, akan mengaitkan hasil interpretasi pada lirik 

lagu The Man dengan realitas kehidupan sosial. 

Setelah menentukan penanda (signifier), makan peneliti harus mencari 

makna yang terdapat dalam signifier tersebut yang disebut petanda (signified). Pada 

akhirnya, peneliti akan menghubungkan interpretasi tersebut kedalam realitas sosial 

dan menemukan representasi nilai feminisme tersebut ke dalam lagu The Man.  
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Hasil pemaknaan dari lagu “The Man” tersebut menghasilkan nilai 

feminisme yang ingin pencipta lagu sampaikan kepada khalayak. Maka dari itu 

peneliti juga akan membahas nilai feminisme yang direpresentasikan dalam lagu 

“The Man”. 

Dari penjelasan di atas, kerangka pemikiran pada penelitian ini secara 

singkat tergambar pada bagan di bawah ini : 

Gambar 2.2 
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