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ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada representasi sensualitas perempuan dalam music 

video dari girlband Stellar yang berjudul “Sting” dan “Crying”. Representasi 

perempuan yang dilakukan dalam media massa seringkali menampilkan perempuan 

sebagai sosok yang memiliki keindahan, dan keindahan tersebut menjadi konsumsi 

oleh penonton, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mulvey (1975) bahwa kamera 

dianalogikan sebagai mata laki-laki atau male gaze. Representasi sensualitas 

perempuan menjadi penting karena sering kali media massa memberikan 

penggambaran yang bias terhadap sosok perempuan. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah representasi 

sensualitas perempuan yang muncul di dalam music video berdasarkan aspek fisik, 

yang meliputi atribut yang dilekatkan pada sosok perempuan, dan kerja kamera 

yang bertugas mengambil gambar, serta ideologi apa yang tampak dari representasi 

tersebut. Untuk tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti adalah representasi, 

sensualitas: komodifikasi tubuh perempuan, girlband: perempuan dalam media 

massa, fetisisme: pemujaan tubuh perempuan, voyeurisme, dan semiotik. 

Sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti untuk menginterpretasi data 

adalah analisis semiotik milik John Fiske (1987) yaitu three levels of social codes 

yang mengkaji tentang produk media massa berupa media audio visual melalui 

level realitas, representasi dan ideologi. 

Berdasarkan analisis, temuan yang didapatkan adalah representasi sensualitas 

perempuan yang muncul di dalam music video Stellar yang berjudul “Sting” dan 

“Crying” ditunjukkan dengan pakaian yang minim dan terbuka, gestur dan ekspresi 

yang menggoda, serta teknik kamera yang menyorot bagian tubuh perempuan 

seperti dada, paha, dan kaki. Kenikmatan visual yang dihasilkan dari mengintip 

perempuan juga ditampilkan dalam music video Stellar ini. Sedangkan ideologi 

yang tampak adalah ideologi patriarki. 
 

Kata Kunci: Representasi, Sensualitas, Perempuan, Video Klip, Semiotik, Audio 

Visual, K-Pop. 
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PENDAHULUAN 

Penelitian ini berfokus pada representasi sensualitas perempuan dalam music 

video dari girlband Stellar yang berjudul “Sting” dan “Crying”. Representasi 

perempuan yang dilakukan dalam media massa seringkali menampilkan perempuan 

sebagai sosok yang memiliki keindahan, dan keindahan tersebut menjadi konsumsi 

oleh para penonton, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mulvey bahwa kamera 

dianalogikan sebagai mata laki-laki atau male gaze (Mulvey, 1975). 

Representasi yang disajikan oleh media seringkali dijadikan gambaran 

dominan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena, yang pada kenyataannya, 

representasi bukanlah suatu gambaran nyata yang kebenarannya bersifat mutlak. 

Menurut Eriyanto, representasi merupakan cara media dalam menampilkan suatu 

peristiwa atau seseorang (Eriyanto, 2001). Peristiwa atau seseorang yang 

ditampilkan media adalah apa yang media ingin tampilkan atau yang dianggap 

benar oleh media tersebut, bukanlah kebenaran mutlak. Salah satunya adalah 

keindahan sosok perempuan di media massa. Bungin (2003) berpendapat bahwa 

keindahan perempuan menempatkan perempuan dalam stereotip perempuan dan 

membawa mereka menjadi berada sekitar keindahan itu, seperti perempuan harus 

cantik, anggun, menawan, pandai memasak, cerdas dan selalu tampil prima. 

Berbagai stereotip tersebut menjadi ide tampilan perempuan dalam media massa. 

Salah satu yang kerap ditampilkan oleh media massa dari wanita adalah 

sensualitasnya. Menurut Ida dan Surya, biasanya sensualitas ini ditampilkan dengan 

melekatkan atribut-atribut tertentu pada perempuan, seperti pakaian yang minim 

atau terbuka di bagian-bagian tubuh tertentu dan menerawang (Ida dan Surya, 

2002). Sensualitas perempuan kerap kali ditampilkan dalam media massa untuk 

menarik minat penonton di berbagai konten media seperti iklan, film, ataupun 

video. 

Ditampilkannya kesan sensual dari perempuan dikarenakan dalam 

representasi yang disajikan pada media massa, perempuan kerap ditempatkan 

dalam posisi yang lebih lemah. Perempuan kerap distereotipkan sebagai lemah, 

tidak mandiri, bodoh, emosional (Dayanti dan Susantari, 2005). Perempuan 

seringkali ditampilkan dengan hanya mengandalkan keindahan fisik mereka, bukan 
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kecerdasan atau prestasinya. Seperti yang dijelaskan oleh Baria, bahwa perempuan 

kerap direpresentasikan sebagai pihak yang hanya bisa mengandalkan tubuh dan 

ketertarikan fisiknya saja (Baria, 2005). Ditampilkannya kesan sensual dalam 

media massa semakin menguatkan pendapat Laura Mulvey yang menjelaskan 

bahwa kamera dianalogikan sebagai mata laki-laki yang selalu ingin menikmati 

keindahan sosok perempuan atau Male gaze, dan laki-laki yang bertindak sebagai 

penonton tersebut akan merasakan kenikmatan dari aktivitas melihat tersebut atau 

Visual pleasure (Mulvey, 1975). Ditempatkannya perempuan sebagai pihak yang 

menjadi objek sedangkan laki-laki sebagai subjek menunjukkan ketidaksetaraan 

antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan 

perempuan ini merupakan salah satu ciri ideologi patriarki. Menurut Rokhmansyah, 

idelogi patriarki adalah struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai 

penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi 

kebudayaan masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan 

gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek hidup manusia 

(Rokhmansyah, 2013). 

Penyajian gambaran perempuan melalui representasi yang dilakukan dalam 

kedua music video Stellar yang berjudul “Sting” dan “Crying” cukup banyak 

menampilkan keindahan sosok perempuan. Keindahan dan sifat sensual dari 

perempuan terus dimunculkan seakan menjadi daya tarik utama dalam kedua music 

video yang menjadi objek penelitian ini. 

Musik pop merupakan hasil dari dua proses dominasi industri budaya, yakni 

standardisasi dan individualitas semu (Adorno dalam Strinati, 2007). Hal tersebut 

dapat diartikan bahwa musik pop merupakan musik yang memiliki standar, 

memiliki kemiripan antar karya musik yang tercipta, dan individualitas semu berarti 

seolah-olah individu memiliki selera musik sendiri saat menikmati musik yang 

sedang populer. Salah satu cara menikmati sebuah karya musik adalah dengan 

menonton video klip atau music video.Video klip atau music video adalah sebuah 

film pendek atau video yang mendampingi alunan musik, umumnya sebuah lagu, 

Video klip modern berfungsi sebagai alat pemasaran untuk mempromosikan sebuah 

album rekaman (Moller, 2011). Dengan menonton music video, audiens bisa 
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menikmati karya musik baik secara audio maupun visual, audiens bisa melihat 

penampilan, gerakan, dan ekspresi dari sang artis dalam membawakan karya 

musiknya, berbeda dengan hanya mendengarkan karya musik yang hanya bisa 

menikmati dari aspek audio saja. Dengan begitu, audiens bisa lebih fokus dan dalam 

menikmati karya musik karena melibatkan indra penglihatan dan pendengaran. 

Musik pop yang merupakan jenis musik yang paling banyak digemari memiliki 

perbedaan dalam visualisasi melalui music video dibandingkan dengan jenis musik 

lain. Sifatnya yang populer membuat music video dari jenis musik pop dapat dengan 

mudah dinikmati oleh berbagai kalangan (Adorno dalam Strinati, 2007). 

Musik pop yang selama ini digemari oleh masyarakat dari seluruh dunia lebih 

sering berasal dari kawasan Amerika atau musik pop Hollywood. Terbukti dari Top 

100 music chart Billboard, urutan teratas adalah artis-artis dari Amerika. Nama-

nama artis seperti Bruno Mars, Ed Sheeran, Adelle, Justin Bieber, dan Katy Perry 

merupakan beberapa nama musisi pop Hollywood yang sangat terkenal di dunia. 

Musik pop di Asia memiliki beberapa perbedaan dari musik pop Hollywood 

terutama dalam tren popularitas.Jika di Hollywood jajaran teratasnya adalah 

penyanyi solo ataupun band, di negara jepang contohnya, seperti yang dikutip dari 

situs jpopasia.com, pemuncak tangga lagu populer Oricon jepang untuk minggu 

adalah idol group seperti Arashi dan NGT48. Dikutip dari kompasiana.com, Idol 

Group secara singkat adalah sebuah kelompok yang dibentuk dari sekelompok laki-

laki atau perempuan yang memiliki satu visi yang sama yaitu untuk menjadi 

seorang idola melalui persyaratan yang dibuat secara khusus oleh manajemen grup. 

Sedangkan di Indonesia berbeda lagi, mirip dengan musik pop Hollywood, musisi 

pop yang sedang populer adalah band musik, seperti Ungu, Nidji dan D’masiv. 

Terbukti dari yang dilansir oleh iradiofm.com pada jajaran atas tangga lagu pop 

teratas Indonesia untuk tanggal 1-5 mei diisi nama-nama tersebut. 

Berbeda lagi di Korea, musisi pop di Korea yang sedang populer adalah 

Boyband dan Girlband. Seperti yang ditampilkan di situs jpopasia.com, peringkat 

atas tangga lagu Mnet Korea didominasi oleh Boyband maupun Girlband, antara 

lain WINNER, Girl’s Day, GFRIEND, dan Highlight. Musik populer Korea atau 

K-Pop (Korean Pop) merupakan salah satu jenis musik yang memiliki banyak 
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penggemar di seluruh dunia. Menurut pengamat musik Bens Leo (2012) dalam 

wawancara bersama kapanlagi.com, yang membuat industri K-Pop begitu besar 

adalah strategi bisnis dengan mengeluarkan teaser-teaser video musik yang dapat 

dikategorikan bagus, ditambah dengan lagu-lagu serta gerakan yang unik, 

merupakan faktor kesuksesannya. Musik K-pop menawarkan musik yang berbeda 

dipadukan dengan penampilan dan koreografi yang bervariasi dari para artis. Gaya 

penampilan artis, koreografi dan musik yang berbeda serta bervariasi menjadi daya 

tarik tersendiri dari musik K-Pop. 

Setiap artis di Korea baik itu Grup band, Boyband/girlband, ataupun penyanyi 

solo selalu mempunyai konsep (Acton, 2013), konsep yang diusung setiap idol akan 

selalu menyesuaikan tema album yang diluncurkan (cute, hip-hop, sexy, retro, dll), 

dan akan berpengaruh pada penampilan visual dan koreografi mereka baik di atas 

panggung atau di dalam music video, namun tak menutup kemungkinan pula idol 

tetap mempertahankan konsepnya di tiap album. 

Salah satu artis yang memiliki konsep seksi adalah Stellar, Girlband yang 

berada di bawah naungan agensi hiburan Pascal Entertainment. Stellar cukup 

konsisten dalam hal penampilan, yaitu Stellar selalu tampil dengan pakaian yang 

cukup terbuka dalam setiap pertunjukkan ataupun di dalam music video.Stellar 

melakukan debutnya pada tahun 2011 dan sekarang beranggotakan 4 orang personil 

perempuan yaitu: Gayoung (Kim Ga Young (김가영)) sebagai Leader dan vocal; 

Minhee (Joo Min Hee (주민희)) sebagai lead vocal; Hyoeun (Lee Hyo Eun 

(이효은)) sebagai lead vocal; Junyool (Jeon Yoo Ri (전유리)) sebagai main 

Rapper dan maknae. Maknae (막내) merupakan personil yang usianya paling muda 

dalam grup (Acton, 2013). 

Stellar identik dengan penampilan mereka dengan pakaian yang cukup 

terbuka dan koreografi yang dinilai vulgar di beberapa music video-nya. Stellar 

seringkali mendapat kritikan dari berbagai pihak terhadap penampilan mereka yang 

dianggap terlalu mengekspos bagian tubuh para personilnya. Bahkan pada debutnya 

di tahun 2011, Stellar yang saat itu merilis music video pertamanya yang berjudul 

“Rocket Girl” langsung mendapatkan larangan tayang di stasiun televisi KBS 
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(Korean Broadcasting System), seperti yang dilansir di situs allkpop.com, hal itu 

terjadi karena music video tersebut dianggap terlalu ofensif dan terlalu seksual 

(Allkpop, 2011). 

Kontroversi Stellar yang paling terkenal adalah pada tahun 2014 ketika 

mereka merilis lagu “Marionette” dan album dengan judul yang sama. Stellar 

mendapat banyak kecaman karena cover album dan penampilan para personilnya 

dalam music video dianggap terlalu provokatif dan terlalu mengekspos tubuh para 

personil Stellar, namun hal tersebut justru membuat nama Stellar terangkat dan 

langsung masuk di top 100 Billboard Music Korea dengan peringkat 34 (Billboard, 

2014), dan Gaon Chart dengan peringkat 35 (Gaonchart, 2014). Stellar pun terus 

mempertahankan identitasnya sebagai Girlband berkonsep seksi dengan music 

video dan koreografinya yang kerap dianggap terlalu mengekspos anggota tubuh 

hingga tak jarang Stellar dilarang untuk tampil membawakan lagu ataupun 

memutarkan music video-nya di beberapa stasiun televisi Korea. 

Music video seakan menjadi nilai jual utama sebuah musik oleh pelaku 

hiburan di Korea. Music video artis korea bisa dengan mudah ditemui di YouTube, 

audiens dan penggemar bisa menikmati music video dari artis-artis K-Pop kapan 

pun dan dimana pun, jumlah penonton music video di YouTube juga bisa menjadi 

alat ukur popularitas sebuah lagu. Seperti yang dialami oleh salah satu boy group 

Korea, Bangtan Boys atau lebih dikenal dengan sebutan BTS dalam music video-

nya yang berjudul “Blood, Sweat, and Tears”, seperti yang dilansir oleh situs 

soompi.com, dalam enam jam setelah rilis di YouTube music video tersebut telah 

ditonton sebanyak satu juta kali, dan mencapai sepuluh juta lebih penonton dalam 

waktu kurang dari dua hari. Hal tersebut membuat BTS dengan lagunya “Blood, 

Sweat, and Tears” memuncaki tangga lagu Korea, Gaon Chart minggu ke-42 

(Gaonchart, 2016). 

Seperti artis lainnya, Stellar juga memiliki ciri khas dalam music video 

mereka, yaitu penampilan para personilnya yang kerap berpakaian terbuka. Dari 

tiga Music Video Stellar yang telah ditonton oleh peneliti, antara lain “Marionette” 

yang dirilis tahun 2014, “Vibrato” yang dirilis pada tahun 2015, serta “Sting” dan 

“Crying” yang dirilis di tahun 2016. Seluruhnya memiliki kemiripan yaitu dengan 
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menampilkan perempuan berpakaian terbuka dengan latar belakang cerita di dalam 

music video yang terbilang sederhana dibandingkan dengan artis lainnya, terlihat 

Stellar memang lebih menonjolkan aspek visual dalam music video mereka. 

Stellar bahkan telah masuk daftar hitam KCSC (Communications Standards 

Comission) di tahun 2014 karena Music Video-nya yang berjudul “Marionette” 

dianggap tak layak ditonton kalangan usia anak-anak atau pun remaja, sebagian 

besar pencinta produk K-Pop di Indonesia berusia remaja (Arifiani, 2014). KCSC 

adalah sebuah komisi penyiaran yang bertujuan untuk memastikan tanggung jawab 

publik dan keadilan isi siaran sekaligus menanamkan budaya berkomunikasi di 

internet yang aman dimana informasi yang aman dan berguna dapat dengan mudah 

diakses (Park, 2011). 

Walau sudah masuk dalam daftar hitam KCSC, Stellar memilih untuk tetap 

mempertahankan penampilannya. Seperti yang dilansir dalam situs wowkeren.com, 

para personil Stellar menyatakan bahwa mereka melakukannya agar lebih banyak 

orang melihat penampilan mereka dan tertarik pada lagu-lagu lama mereka, jika 

bisa terkenal meski dengan cara seperti ini, maka tidak masalah bagi mereka 

(wowkeren, 2015). Di tahun 2016 Stellar merilis music video yang berjudul “Sting” 

dan “Crying” dengan masih mempertahankan ciri khasnya yaitu penampilan para 

personilnya yang berpakaian terbuka. 

Apa yang dilakukan Stellar ini menjadi menarik untuk diteliti karena Korea 

merupakan negara yang berada di benua Asia dan menganut budaya sopan yang 

juga dianut oleh negara Asia lainnya. Hiburan Korea lebih mudah diterima oleh 

masyarakat kawasan Asia karena terdapat kesesuaian dalam penampilan yang 

dilakukan artis Korea yang masih menganut budaya Asia, berbeda dengan Amerika 

atau Hollywood yang seringkali menunjukkan adegan-adegan yang dianggap lebih 

vulgar (Korean Culture and Information Service, 2011). Sedangkan apa yang 

dilakukan oleh Stellar dalam music video-nya dianggap tidak sesuai dengan budaya 

kesopanan oleh masyarakat Korea. Musik pop sendiri cenderung lebih sedikit 

dalam menampilkan tubuh perempuan. Frisby dan Aubrey (dalam Hurst, 2012) 

menjelaskan bahwa dari tiga genre musik utama (country, pop, dan hip-hop/R&B), 

musik country adalah yang paling mungkin menggambarkan seksualitas dari 
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perempuan dalam jenis apapun. Mereka juga menemukan bahwa music video dari 

musik pop lebih jarang mengandung artis wanita yang terlibat dalam tarian seksual 

daripada hip-hop/R&B. Dengan segala kemajuan industri hiburannya, Korea tetap 

saja merupakan sebuah negara konservatif yang memiliki aturan dan berpegang 

pada budaya dan adat dalam beberapa situasi, sehingga meski banyak sekali ditemui 

perempuan dalam media massa melalui seksualitasnya, pemerintah masih 

memegang kendali untuk mengatur seperti apa music video yang diberikan ijin 

tayang dan mana yang tidak layak (Kichi, 2017). 

Girlband Stellar dipilih karena telah memiliki nama yang cukup besar dan 

diketahui yang telah memulai karir sejak 2011 dan terkenal identik dengan 

penampilan dengan pakaian terbuka yang kerap dinilai terlalu seksi, juga karena 

selalu memberikan penampilan para personilnya yang cukup terbuka dalam 

beberapa music video ataupun di atas panggung walaupun seringkali mendapatkan 

kecaman karena hal tersebut. Selain itu,banyaknya penilaian dari berbagai pihak 

yang menganggap Stellar terlalu seksi dan agensinya dianggap mengeksploitasi 

artisnya juga menjadi salah satu alasan dipilihnya Stellar dalam penelitian ini. 

Yang menjadi pembeda antara music video dari Stellar dengan girlband lain 

adalah jika selama ini girlband lain memunculkan sisi menggoda dari para 

personilnya melalui pakaian, tata rias atau koreografi, music video Stellar memiliki 

cara lain yang terkesan lebih berani dengan melakukan pengambilan gambar dari 

jarak dekat pada bagian-bagian tubuh tertentu para pemeran perempuan. 

 

Gambar 1.1 Music video dari girlband Sistar yang berjudul "I Like That" 
(Sumber: Youtube.com) 



9 
 

Music video dari girlband Sistar yang berjudul “I like that” tersebut 

menampilkan para personilnya dengan kostum dan koreografinya yang bisa 

dibilang “menggoda”. Begitu pula dengan music video dari girlband AOA yang 

berjudul “Goodluck”dan Girl’s Day yang berjudul “Ring My bell”. 

Sedangkan Music Video dari Stellar seringkali menampilkan bagian tubuh 

tertentu para personilnya yang di-shoot dengan jarak dekat atau close-up untuk 

memberikan tampilan menggoda. Music video yang berjudul “Sting” dan “Crying” 

dipilih karena walaupun Stellar sudah sering mendapatan kecaman dan larangan 

Gambar 1.3 Music video dari girlband Girl’s Day yang berjudul "Ring My 

Bell" 
(sumber: Youtube.com) 

Gambar 1.2 Music video dari girlband AOA yang berjudul "Goodluck" 
(sumber: Youtube.com) 

Gambar 1.4 Music video dari girlband Stellar yang berjudul "Sting" 
(Sumber: Youtube.com) 



10 
 

menampilkan music video karena dianggap terlalu vulgar, namun Stellar tetap 

merilis music video dengan penampilan personilnya yang tak jauh berbeda dari 

video sebelumnya. Penelitian ini dibatasi pada aspek visual, tanpa lirik atau dialog, 

hal tersebut dikarenakan lirik lagu tak memiliki kesinambungan terhadap visualisasi 

dalam video. 

PEMBAHASAN 

Pada bagian ini, peneliti akan membahas masalah dengan menjabarkan hasil-

hasil temuan beserta interpretasinya mengenai representasi sensualitas perempuan 

dalam music video girlband Stellar yang berjudul “Sting” dan “Crying” dengan 

menggunakan metode analisis semiotik milik John Fiske tentang Three Levels of 

Social Codes, yang menguraikan tentang proses pemaknaan suatu produk televisi 

yang dalam penelitian ini adalan music video melalui level realitas, level 

representasi dan level ideologi. Representasi sensualitas perempuan menjadi 

penting karena media massa dapat menyajikan realitas baru mengenai perempuan 

yang digambarkan mengandalkan penampilan fisiknya. Seperti yang dijelaskan 

oleh Baria, bahwa perempuan kerap direpresentasikan sebagai pihak yang hanya 

bisa mengandalkan tubuh dan ketertarikan fisiknya saja (Baria, 2005). Sangat 

jarang ditemukan penggambaran perempuan yang cerdas, kuat, atau ditunjukkan 

kemampuannya dalam media massa. Music video juga dirasa mempunyai peluang 

untuk menyebarkan ideologi pada masyarakat mengenai sensualitas perempuan 

karena kemudahan mengaksesnya. 

Sensualitas dan Komodifikasi Tubuh Perempuan 

Pada salah satu adegan dalam music video yang berjudul “Sting”, yang bisa 

dilihat dalam Gambar 2.1 di atas, digambarkan seorang perempuan yang 

Gambar 2.1 Sosok perempuan dengan pakaian terbuka 
Sumber: (youtube.com) 
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merupakan personil Stellar bernama Minhee, mengenakan pakaian berjenis 

negligee pendek dengan model kerah yang cukup rendah sehingga dapat 

mengekspos belahan payudara Minhee dengan jelas dan celana pendek yang dapat 

dengan jelas memperlihatkan bagian paha. Teknik pengambilan gambar pada 

adegan tersebut menggunakan Medium Shot (MS) dan Medium Close-Up (MCU) 

seperti yang telah dijelaskan oleh Thompson dan Bowen (2009). Teknik Medium 

Shot (MS) digunakan untuk mengambil gambar hampir seluruh tubuh dari Minhee, 

sehingga memberikan kesan personal terhadap Minhee yang menjadi subjek dalam 

video. Teknik pengambilan gambar dengan MS juga merupakan jarak yang normal 

untuk produk audio visual karena memberikan kesan keintiman dan relasi (Fiske, 

1987). Dengan teknik pengambilan gambar MS, belahan payudara Minhee terlihat 

cukup jelas saat sedang merebahkan dirinya di atas tempat tidur karena jarak dengan 

kamera yang cukup dekat. Tempat tidur sendiri juga dapat mengarah pada 

sensualitas, karena pada realitanya, tempat tidur seringkali menjadi tempat kegiatan 

seksual dilakukan. Selain itu, privasi atau keintiman dari kamar tidur juga dapat 

mengacu pada sensualitas itu sendiri (Aprilita & Listyani, 2016). 

Pada Gambar 2.2 tersebut, dapat dilihat Junyool sedang duduk di atas kursi 

sambil menyentuh bibirnya yang sedikit terbuka. Bibir yang sedikit terbuka 

memang kerap dianggap mempunyai kesan sensual tersendiri. Seperti yang 

dijelaskan Pease dan Pease, ekspresi wajah perempuan dengan bibir menganga atau 

sedikit membuka mengarah pada ekspresi sensual yang menunjukkan kekuatan 

seksual seorang perempuan (Pease dan Pease, 2004). Teknik kamera yang 

digunakan untuk mengambil gambar adegan tersebut adalah Medium Close-Up 

(MCU) yang bertujuan untuk menunjukkan fitur wajah secara jelas, seperti make-

Gambar 2.2 Sosok perempuan dengan gestur menyentuh bibir 
Sumber: (youtube.com) 
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up dan lain-lain dan memberikan informasi tentang karakter tokoh ketika sedang 

berbicara (Thompson dan Bowen, 2009). Sudut pengambilan gambar yang 

digunakan adalah low angle atau menempatkan kamera lebih rendah daripada 

objek. Low angle memberikan kesan bahwa karakter yang terlihat dari bawah 

menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih signifikan, lebih bertenaga, dan secara fisik 

lebih tinggi (Thompson dan Bowen, 2009). 

Dapat dilihat pada gambar dalam Gambar 2.3 seorang pemeran perempuan 

yang merupakan model mengenakan bikini jenis two-piece, dengan latar belakang 

kolam renang terlihat sedang disemprot dengan psitol air pada bagian dadanya. Tak 

terlihat wajah dari pemeran perempuan tersebut karena kamera hanya menyorot 

bagian bibir hingga dada. Teknik kamera yang digunakan pada pengambilan 

gambar pada adegan tersebut adalah Close-Up (CU). Teknik CU merupakan 

intimate shot, menyajikan gambaran mengenai seseorang, objek ataupun aksi secara 

detail dan spesifik (Thompson dan Bowen, 2009). Ditambah dengan slow-motion 

dalam adegan tersebut semakin menambah kesan sensual pada tubuh perempuan. 

Teknik Close-Up yang disertai dengan slow-motion adalah kode kamera yang 

memisahkan dan mengagungkan tubuh perempuan, mengubah bagian apapun dari 

tubuh perempuan menjadi objek hasrat maskulin yang tak terpisahkan (Fiske, 

1987). Hal tersebut memberikan kesan keintiman terhadap objek dalam video, 

penonton menjadi lebih bisa mengamati dan menikmati detail terhadap objek 

tersebut yang dalam adegan ini adalah dada ataupun payudara dari pemeran 

perempuan. Sudut pengambilan gambar dengan eye level, semakin memberikan 

rasa kedekatan dan keterhubungan terhadap sosok dalam video (Thompson dan 

Bowen, 2009). 

Gambar 2.3 Adegan menampilkan bagian dada perempuan dalam music video “Crying” 
Sumber: (youtube.com) 
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Dalam adegan tersebut, terlihat sesosok perempuan yang sedang duduk 

terlihat memiliki kaki yang jenjang, menggunakan stoking berjenis thigh-high yang 

ditunjukkan dengan sangat jelas bahkan seolah kaki yang memakai stoking tersebut 

menjadi fokus utama dalam adegan tersebut. Dengan pengambilan gambar 

menggunakan teknik Medium Long Shot (MLS), sehingga bagian tubuh yang 

ditampilkan hanyalah kaki sampai pinggang (Thompson dan Bowen, 2009). Kaki 

memang dapat menjadi salah satu objek atau bagian tubuh yang menarik untuk 

dibahas karena bagi sebagian orang, kaki memiliki daya tarik seksual tersendiri. 

Menurut Pease dan Pease, perempuan dengan kaki yang jenjang merupakan bentuk 

sinyal non verbal yang menyampaikan pesan bahwa perempuan tersebut secara 

seksual telah matang, sehingga siap untuk menjadi childbearer atau seorang ibu 

(Pease dan Pease, 2004) 

Pada Gambar 2.5 tersebut dapat dilihat potongan adegan koreografi atau 

dance dari music video yang berjudul “Sting”. Dalam adegan tersebut terlihat para 

personil Stellar melakukan gerakan yang merupakan bagian dari koreografi dengan 

mengangkat bagian bawah baju hingga terlihat bagian perut. Gerakan tersebut 

tergolong provokatif karena membuat keempat personil Stellar seolah terlihat 

hendak melepas pakaian mereka. Gerakan seolah melepas baju tersebut disebutkan 

oleh Barbara Brownie sebagai Undressing Gesture atau gestur melepas pakaian. 

Gambar 2.4 Adegan yang menampilkan kaki perempuan 
Sumber: (youtube.com) 

 

Gambar 2.5 Koreografi dari Music Video “Sting” 
Sumber: (youtube.com) 
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Undressing Gesture tak selalu berujung dengan ketelanjangan, namun gestur 

tersebut memiliki kesan erotis karena berada diantara dua kutub yaitu telanjang dan 

berpakaian (Brownie, 2017). Gestur tersebut dapat mengundang imajinasi seksual 

terhadap lawan jenis karena membayangkan perempuan yang melakukan gestur 

tersebut benar-benar melepaskan pakaiannya. Adegan diambil menggunakan teknik 

kamera Medium Shot (MS), yang menampilkan bagian tubuh keempat personil 

Stellar dari kepala sampai pinggul. Teknik MS memberikan kesan personal karena 

jarak pengambilan gambarnya cukup dekat (Adityawan, 2008). Dengan sudut 

pengambilan gambar eye level yang memberikan kesan keterhubungan, adegan 

tersebut terlihat semakin dekat dengan penonton sekaligus memuaskan penonton 

yang ingin melihat kesan sensual dari tarian mereka, karena seolah keempat 

personil Stelar tersebut menari di depan mata penonton (Thompson dan Bowen, 

2009). 

Pada Gambar 2.6 tersebut dapat dilihat sekelompok orang berkumpul di 

pinggir kolam renang. Terlihat satu orang laki-laki yang sedang duduk di kursi 

pantai yang dikelilingi sekelompok perempuan. Laki-laki tersebut terlihat 

mengenakan pakian kasual, seperti kaos putih dengan luaran kemeja warna biru, 

celana panjang warna putih, sepatu putih, dan aksesoris berupa topi fedora. Hal 

yang sangat kontras ditampilkan dari pakaian yang dikenakan para pemeran 

perempuan, yaitu bikini berjenis two-piece yang banyak mengekspos bagian tubuh 

para pemeran perempuan, pakaian dikenakan hanya menutupi area payudara, dan 

bagian bawah (alat vital dan bokong) para pemeran perempuan. Sangat berbeda 

dengan pemeran laki-laki yang bahkan bisa disebut berpenampilan “sopan”. 

Perbedaan yang kontras tersebut seperti yang dijelaskan oleh Widyatama bahwa 

Gambar 2.6 Kemunculan laki-laki di antara sosok perempuan 
Sumber: (youtube.com) 
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perempuan kerap direpresentasikan secara umum dengan lebih menonjolkan aspek 

keindahan fisiknya, berbeda dengan laki-laki yang diperlihatkan cenderung natural 

(Widyatama, 2006). Teknik kamera yang digunakan untuk mengambil adegan 

tersebut adalah Long Shot (LS) untuk menampilkan secara keseluruhan setting 

lokasi waktu, dan para pemeran di dalamnya. Dengan teknik ini, pakaian yang 

dikenakan dan ekspresi secara umum masih dapat dilihat dengan jelas (Thompson 

dan Bowen, 2009). Teknik LS juga memberikan kesan berada di jarak publik 

(Adityawan, 2008), sehingga penonton ditempatkan sebagai pihak yang tak terlibat 

secara personal. 

Voyeurisme: Kenikmatan Mengintip 

Pada Gambar 2.7 tersebut dapat dilihat adegan yang menunjukkan sosok 

perempuan sedang membaca majalah di atas tempat tidur. Ia terlihat mengenakan 

baju negligee pendek berwarna putih dan celana pendek berwarna biru. Pakaian 

yang dikenakan cukup terbuka, celana pendek yang dikenakannya mampu 

mengekspos bagian paha dan kakinya dengan jelas. Pengambilan gambar dalam 

adegan tersebut dibuat seolah kamera sedang mengintip dari lubang untuk melihat 

tubuh perempuan tersebut. Teknik pengambilan gambar dalam adegan tersebut 

menggunakan Medium Shot (MS) dengan sudut pengambilan eye level. Teknik MS 

dapat memberikan kesan personal dan keintiman, serta nyaman untuk dilihat karena 

jaraknya seperti penglihatan normal mata manusia (Fiske, 1987). Ditambah dengan 

sudut eye-level yang dapat memberikan kesan keterhubungan (Thompson dan 

Bowen, 2009). Pergerakan kamera yang dilakukan adalah lambat. Pergerakan 

kemera lambat dapat memunculkan reaksi dan perasaan bagi penonton terhadap 

subjek kamera (Fiske, 1987). Gerakan kamera yang lambat tersebut semakin dapat 

membuat penonton merasakan hubungan dengan subjek. 

Gambar 2.7 Adegan mengintip dalam music video “Sting” 
Sumber: (youtube.com) 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

representasi sensualitas perempuan yang dilakukan oleh pembuat video dalam 

kedua music video Stellar yang menjadi objek penelitian ini dengan pakaian yang 

minim atau terbuka, juga mengekspos pada bagian-bagian tubuh tertentu yang 

termasuk dalam kriteria perempuan ideal yang berlaku. Teknik pengambilan 

gambar oleh kamera juga berperan untuk menguatkan kesan sensual dari para 

pemeran perempuan. 

Pada level realitas, dalam kedua music video para pemeran perempuan 

ditampilkan dengan mengenakan pakaian terbuka yang mampu mengekspos bagian 

tubuh tertentu seperti dada dan belahan payudara, perut, dan paha. Keindahan tubuh 

perempuan dikomodifikasi dengan menonjolkan aspek sensualitas dan gambaran 

perempuan ideal seperti bertubuh langsing, berkulit putih mulus, berperut rata, 

berambut panjang, berkaki jenjang dan ramping. Bahkan kaki dari para pemeran 

perempuan ditampilkan secara khusus dan lebih sering dibandingkan bagian tubuh 

lainnya. Beberapa gestur yang dianggap memiliki kesan sensual pun juga 

ditampilkan seperti gestur menyentuh bibir, mengangkat baju atau undressing 

gesture, dan memegang payudara. Pada level reperesentasi, pengambilan gambar 

terhadap bagian tubuh perempuan seringkali dilakukan dengan jarak yang dekat 

seperti Medium Shot ataupun Close-Up, sehingga dapat memperjelas detail dari 

tubuh dan ekspresi para pemeran perempuan, juga dapat memberikan kesan yang 

nyaman dan intim bagi para penonton. 

Sementara itu ideologi yang muncul berdasarkan representasi perempuan di 

dalam kedua music video Stellar tersebut adalah ideologi patriarki. Ideologi 

patriarki yang dimaksud adalah ideologi menempatkan peran laki-laki sebagai 

penguasa atas segalanya. Hal tersebut ditunjukkan dari kemunculan pemeran 

perempuan digambarkan tak memiliki kekuatan, tak lebih dari objek pemuas hasrat 

kaum laki-laki, perempuan selalu ditonjolkan aspek keindahan fisik dan 

sensualitasnya saja dalam setiap kemunculannya. 
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