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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1.  Permasalahan 

Video musik merupakan sebuah film pendek yang mengintegrasikan lagu 

(musik) dengan citra (gambar). Video musik diproduksi oleh seseorang atau 

sekelompok orang bertujuan untuk mempromosikan hasil rekaman musik, 

memasarkan suatu produk ataupun tujuan lainnya yang memungkinkan lagu 

menjadi lebih dari sekadar lagu (Moller, 2011). Musik telah lama menjadi cara 

yang efektif untuk berkomunikasi dengan massa, dan lirik telah berperan besar 

dalam menyampaikan komunikasi (MacDonald et al., 2012). 

Sebagai salah satu media komunikasi, video musik dianggap efektif dalam 

menyampaikan informasi kepada khalayak. Hal tersebut dikarenakan video musik 

yang dikemas dengan baik dapat membentuk cara berpikir penontonnya melalui 

sebuah realitas sosial dan kenyataan yang dimunculkan, direfleksikan dan 

diciptakan dalam video musik tersebut. Selain itu, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ratna (2012) diketahui bahwa penyampaian pesan yang 

disampaikan melalui video musik dapat menjangkau khlayak secara lebih masif 

atau meluas jika dalam penyampaian pesannya disampaikan oleh seorang tokoh 

masyarakat seperti artis terkenal dan disampaikan melalui media yang tepat. Hal 

tersebut dijelaskan oleh Ratna dalam penelitiannya yang meneliti adanya 

hubungan antara fandom atau penggemar terhadap konsumsi media. Dimana 
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media digunakan secara privat oleh penggemar dapat menimbulkan “hyper-

consumerist” terhadap artisnya. 

Dalam konteks media baru, video musik dikemas secara lebih singkat dan 

padat (Straw, 2018). Platform yang digunakan juga bergeser dari yang 

sebelumnya ditampilkan melalui televisi kini berpindah ke YouTube. YouTube 

menjadi platform baru yang digunakan para pembuat video musik dikarenakan 

YouTube dapat menjangkau khalayak secara lebih luas dan dapat diakses oleh 

penonton dari seluruh dunia. Seperti dilansir oleh Wearesocial (2020), salah satu 

jenis platform yang paling banyak digunakan secara global pada Januari 2020 

adalah YouTube atau berada pada peringkat kedua setelah Facebook. Hal tersebut 

juga serupa dengan keadaan di Indonesia, jenis platform yang paling banyak 

digunakan adalah YouTube dengan persentase sebanyak 88% dari seluruh 

pengguna media sosial per Januari 2020 (Datareportal, 2020). Penggunaan 

platform media sosial dipaparkan pada Gambar 1.1. 

 
(a)                                                               (b) 

Gambar 1.1 Pengguna Platform Media Sosial 

Sumber: Wearesocial (2020); Datareportal (2020) 

 

Banyaknya pengguna YouTube juga dapat dijelaskan berdasarkan data 

statistik YouTube, dimana video yang diunggah di YouTube telah mencapai satu 

triliun video dan rata-rata video yang ditonton dalam satu bulan sebanyak enam 
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miliar video (Statista, 2019). Pengguna YouTube rata-rata telah menghabiskan 

waktu sebanyak 462 menit per orang dalam mengakses YouTube (Digital Market 

Ramblings, 2013). 

Salah satu video musik yang memanfaatkan YouTube sebagai platform 

penyampaian pesan adalah video musik BTS ‘ON’ yang dibawakan oleh Bangtan 

sonyeondan. Bangtan sonyeondan atau yang dikenal sebagai BTS merupakan 

sebuah boyband atau grup musik yang berasal dari Korea Selatan. Boyband 

tersebut mempunyai anggota berjumlah 7 orang. Bangtan sonyeondan dibentuk 

oleh Big Hit Entertainment dan mulai berdiri tanggal 12 Juni 2013. Bangtan 

sonyeondan mempunyai nama Fanbase atau penggemar yang diberi nama 

Adorable Representative M.C For Youth (A.R.M.Y) (Kompasiana, 2020). 

BTS merilis video musik berjudul ‘ON’ tersebut pada tanggal 27 Februari 

2020. Dimana pada awal peluncuran, video tersebut berhasil menduduki posisi 

trending YouTube. Video tersebut telah ditonton sebanyak 106.386.299 kali dari 

awal peluncuran tanggal 27 Februari 2020 sampai tanggal 3 Maret 2020. 

Screenshot channel YouTube dari video musik berjudul ‘ON’ dari BTS 

dipaparkan pada Gambar 1.2. 

 
Gambar 1.2. Channel YouTube dari Music Video ‘ON’ BTS 
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Video musik berjudul ‘ON’ dari BTS yang diunggah di channel YouTube Big 

Hits Labels memberikan respon beragam dari para penonton. Pesan yang 

disampaikan melalui MV ‘ON’ tampak tersirat atau implisit dan sulit dijelaskan 

secara langsung makna pesannya, sehingga menimbulkan beberapa interpretasi 

atau pemaknaan yang muncul di kalangan ARMY (sebutan fanbase BTS). 

Interpretasi atau pemaknaan tersebut muncul adalah akibat dari penggunaan 

simbol atau tanda kekristenan dalam cuplikannya, seperti yang ditampilkan dalam 

cuplikan video musik pada Gambar 1.3.  

 

Gambar 1.3 Cuplikan Music video ‘ON’ BTS 

Salah satu cuplikan yang ada pada Gambar 1.4, dipersepsikan sebagai kapal 

Nuh. Ketika RM muncul, ada beberapa hewan yang berdiri di sekitarnya dan tepat 

di belakangnya terdapat kapal karam. Penggambaran tersebut dikaitkan dengan 

cerita di kitab suci agama-agama Abrahamik (Islam, Kristen, Katolik, Yahudi) 

mengenai cerita Nabi Nuh di mana terjadi air bah dan Nabi Nuh membuat kapal 

raksasa yang diisi juga dengan berbagai jenis binatang. Cuplikan tersebut ketika 

dikaitkan adegan di mana gunung meletus dan api lahar menyebar ke segala arah 

dan membakar semua yang ada di sekitar, dipersepsikan oleh fans BTS sebagai 

gambaran hari kiamat yang dikaitkan dengan Alkitab (Delima, 2020). Selain 
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penjelasan di atas, masih banyak interpretasi-interpretasi lain yang dipersepsikan 

oleh penggemar BTS terkait dengan cuplikan dalam music video ‘ON’ BTS. 

Melihat banyaknya interpretasi yang muncul pada ARMY, para personil BTS juga 

tidak berusaha untuk mengonfirmasi pesan yang ingin disampaikan melalui video 

musik dengan tujuan membebaskan para penggemarnya untuk berimajinasi tanpa 

membatasi ruang imajinasi. Sehingga pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk 

melihat representasi yang ingin ditampilkan oleh sutradara melalui analisis 

semiotika Roland Barthes. 

Roland Barthes, dalam teorinya tentang semiotik menjelaskan bahwa tanda 

dalam sebuah media dapat dianalisis menggunakan denotasi, konotasi dan mitos. 

(Chandler, 2007).  Video musik secara khusus menyimpan makna dalam fitur 

semiotik komunikasi visual (Austerlitz, 2008). Sumber semiotik dapat berasal dari 

lirik, gambar diam, gambar bergerak, dan suara audio (O 'Halloran, 2004). Teks 

dapat berada dalam mode komunikasi yang berbeda dari musik, gestur, gerakan, 

suara dan gambar (Duncum, 2004). Analisis semiotika dapat menjelaskan 

berbagai tanda yang ada dalam sebuah media baik tanda berupa simbol, suara, 

gambar, teks maupun musik dapat mempunyai makna tertentu bagi setiap orang 

yang melihatnya dan interpretasi dari tanda tersebut yang dicari dalam analisis 

semiotika (Cristomy dan Yuwono, 2004). 

Penelitian terkait analisis semiotika video musik telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian dilakukan oleh Dewi, Maharani, dan 

Wandia (2020), Mahasiswa Universitas Udayana Denpasar Bali, dengan tujuan 

untuk mengetahui pesan-pesan dari lirik video musik menggunakan teori elemen 
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komunikasi visual dan teori makna serta menganalisis penggunaan elemen 

komunikasi visual dan verbal dengan mencari korelasi antara elemen visual dan 

representasi verbal dengan makna lagu dalam klip video. Arti dari lirik lagu yang 

ditemukan merupakan makna konseptual dan konotatif. Hubungan antara 

komunikasi verbal dan visual, saling mendukung. Penelitian lain dilakukan oleh 

Gibraltar (2014), mahasiswa Universitas Presiden Bekasi Indonesia dengan tujuan 

untuk mengeksplorasi mitos yang terkubur dalam video musik klip politik 

"Indonesia Bangkit", kemudian, memeriksa interpretasi pemirsa ketika menonton, 

dan mendengarkan video musik yang termasuk ketika mereka melihat salah satu 

personil mengenakan seragam Nazi. Penelitian lain yang dijadikan peneliti 

sebagai acuan pengembangan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sew 

(2015). Dimana penelitian ini melakukan analisis semiotik berdasarkan kekuatan 

visual yang disampaikan melalui video musik. 

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah 

sama-sama melakukan analisis semiotik pada video musik. Perbedaan penelitian 

ini dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini melihat konstruksi 

pribadi sutradara selaku pembuat video musik. Selain itu, peneliti juga ingin 

melihat bagaimana sutradara merepresentasikan pesan di dalam video musik dan 

alasan sutradara mengonstruksi pesan melalui simbol atau tanda keagamaan 

secara implisit. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Representasi kejadian alkitab dalam music video BTS ‘ON’”. 
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1. 2.  Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Fokus penelitian dan rumusan masalah menjabarkan batasan-batasan yang 

digunakan dalam penelitian ini dan merumuskan pertanyaan penelitian yang akan 

dikaji dalam penelitian ini. 

1.2.1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang akan menjadi ruang lingkup penelitian yaitu 

1. Penelitian hanya dilakukan pada music video BTS ‘ON’. 

2. Penelitian hanya fokus pada representasi gambar dan lirik yang 

berkaitan dengan simbol keagamaan pada video musik. 

3. Representasi simbol hanya yang berkaitan dengan kejadian Alkitab. 

4. Representasi simbol dikaji berdasarkan teori semiotika Roland Barthes. 

 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan penelitian maka rumusan masalah penelitian ini 

yaitu bagaimana sutradara merepresentasikan kejadian Alkitab di dalam music 

video BTS ‘ON’? 

 

1. 3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui representasi kejadian Alkitab dalam music 

video BTS ‘ON’ yang dilakukan dengan analisis semiotika Roland Barthes. 
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1. 4.  Signifikansi Penelitian 

Signifikansi atau manfaat penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1.4.1. Signifikansi Teoritis 

Hasil penelitian representasi kejadian Alkitab dalam music video BTS ‘ON’ 

ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi khususnya di bidang 

perfilman dan analisis semiotika yang berkaitan dengan pemaknaan terhadap 

simbol keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat 

bagi kajian semiotika yang diterapkan sebagai metode analisis untuk membedah 

sebuah musik video sehingga didapatkan representasi yang ingin ditampilkan oleh 

sutradara selaku pembuat video musik. 

 

1.4.2. Signifikansi Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi masukan bagi para sutradara 

yang ingin merepresentasikan suatu ajaran agama tertentu ke dalam sebuah video 

musik secara implisit melalui penggunaan simbol atau tanda pada gambar maupun 

lirik secara tepat. Sehingga video musik dapat diterima khalayak secara lebih luas, 

tanpa menimbulkan penolakan dari agama selain agama yang sedang 

direpresentasikan. Sutradara selaku pembuat karya diharapkan dapat 

mengembangkan strategi penggunaan simbol atau tanda tersebut agar 

meningkatkan target khalayak penikmat karyanya. 

 

 


