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ABSTRAKSI
Video klip merupakan kumpulan dari potongan-potongan visual yang
dirangkai menjadi satu serta disesuaikan berdasarkan ketukan-ketukan pada irama
lagu, nada, lirik, instrumennya dan penampilan band. Biasanya para penyanyi,
group band maupun pembuat lagu dalam membuat video klip ini identik dengan
kehidupan seseorang. Untuk itu group band RAN yang merupakan sebuah group
musik yang dibentuk pada tanggal 18 November 2006 ini membuat video klip
dengan menceritakan kisah perjalanan hidup serta jalinan kasih sayang dan cinta
yang penuh dengan romantisme dalam hubungan Suami Istri. Sehingga tandatanda romantisme inilah yang dijadikan peneliti untuk melakukan penelitian
mengenai bagaimana romantisme direpresentasikan dalam video klip“RAN –
Kulakukan Semua Untukmu”.
Penelitian ini menggunakan teori semiotika menurut Charles Sanders
Peirce. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, tanda tersebut
digambarkan atau direpresentasikan hingga menghasilkan makna. Teori dari
Charles Sanders Peirce disebut Triangle Of Meaning (teori segitiga makna).
Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme melalui tipe penelitian
pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian dengan analisis
semiotik yang memfokuskan pada makna masing-masing tanda, berupa ikon,
indeks, maupun simbol. Subjek penelitian ini berupa gambar dalam video klip
“RAN – Kulakukan Semua Untukmu”.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai unsur romantisme
yang digambarkan dalam setiap adegan. Romantisme tersebut terlihat mulai dari
ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan sentuhan pada objek yang ditampilkan.
Penelitian ini meyimpulkan bahwa representasi romantisme dalam video
klip RAN – Kulakukan Semua Untukmu menggambarkan tentang kehidupan
pasangan Suami Istri untuk menunjukkan romantisme dalam bentuk kasih
sayangnya terlebih hal itu dilakukan tidak hanya pada pasangan yang masih muda
tetapi juga dapat ditunjukkan pada pasangan yang sudah lanjut usia dalam ikatan
pernikahan.
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