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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Representasi Nilai Religi Katolik dalam Video 

Klip Two Hurt dan Angel of Salvation”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui makna tanda serta penggambaran konsep nilai religi Katolik dalam 

lirik beserta video klip Two Hurt dan Angel of Salvation. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis. Teori yang digunakan adalah teori semiotika yang dikemukakan oleh 

Roland Barthes (1972) dan teori representasi yang dikemukakan oleh Stuart Hall 

(1997). 

Berdasarkan hasil analisis yang telah ditemukan, terdapat beberapa tanda 

verbal dan nonverbal dalam lagu Two Hurt dan Angel of Salvation memiliki unsur 

religi Katolik. Unsur religi Katolik dalam tanda verbal antara lain: (1) uso, (2) 

unmei, (3) ayamachi, (4) kibou, dan (5) angel. Unsur religi Katolik dalam tanda 

nonverbal meliputi: (1) patung Bunda Maria, (2) kalung rosario, (3) salib, (4) lilin, 

(5) altar, (6) rosewindow, (7) sikap ibadah berlutut, (8) sikap ibadah menunduk, 

(9) sikap ibadah mengatupkan tangan, (10) sikap ibadah mengangkat tangan, dan 

(11) sikap ibadah menengadahkan kepala. Pada kedua video klip tersebut juga 

terlihat beberapa cuplikan adegan yang menggambarkan konsep nilai religi 

Katolik. Konsep tersebut antara lain: kebenaran, kesalehan, kekudusan, kesetiaan, 

keutamaan, dan kasih. 

Kata kunci: semiotika, representasi, religi, Katolik 



要旨 

この論文のタイトルは「Two Hurtと Angel of Salvationのビデオクリ

ップでカトリック教の価値の表現」である。研究の目的は Two Hurt と

Angel of Salvation の歌詞とビデオクリップで記号の意味を研究して、カト

リック教の価値コンセプトの表現も研究することである。 

本研究の技法は記述分析法を使用した。本研究で使った理論は

Roland Barthes の記号論 (1972) と Stuart Hall の表現論 (1997)である。 

その分析の結果から、Two Hurtと Angel of Salvationの歌詞とビデオ

クリップではカトリック教の価値という記号がある。カトリック教の価値

の言語記号は（１）嘘（２）運命（３）過ち（４）希望（５）Angel であ

る。カトリック教の価値の非言語記号は（１）マリアの像（２）ロザリオ

ネックレス（３）十字架像（４）キャンドル（５）祭壇（６）ガラス塗料

（７）ひざまずく献身の姿勢（８）頭を曲がる献身の姿勢（９）手を持つ

献身の姿勢（１０）手を上がる献身の姿勢（１１）見上げる献身の姿勢で

ある。その二つのビデオクリップの中ではカトリック教の価値を表現する

シーンもある。カトリック教の価値は真実、宗教心、神聖、誠実さ、閣下、

愛である。 

キーワード：記号、表現、宗教、カトリック教 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Karya sastra merupakan sebuah ekspresi pandangan dunia secara imajiner 

dan dalam mengekspresikan pandangan dunia tersebut, pengarang akan 

menciptakan semesta tokoh-tokoh, objek-objek dan relasi-relasi secara imajiner 

(Goldman dalam Purkonudin, 2011). Karya sastra memiliki beberapa bentuk, 

diantaranya karya sastra yang berupa puisi dan prosa. Selain itu, ada juga karya 

sastra yang di dalamnya terkandung unsur seni, seperti drama, lagu, dan film. 

Dalam sebuah karya sastra, umumnya terdapat tanda-tanda yang digunakan untuk 

menggambarkan isi dari karya sastra tersebut. Tanda adalah segala sesuatu yang 

dapat dimaknai sebagai penggantian yang signifikan untuk sesuatu yang lainnya 

(Eco dalam Berger, 2010:4-5). Hal tersebut berarti bahwa sebuah tanda dapat 

mewakili sebuah makna lain di luar makna umum yang terkandung dalam tanda 

tersebut dan ilmu yang digunakan untuk mengkaji hal tersebut disebut semiotika 

(semiologi). 

Semiotika atau semiologi berasal dari bahasa Latin semeion yang berarti 

tanda. Menurut Saussure (1966) semiotika merupakan ilmu yang mempelajari 

tanda-tanda kehidupan dalam masyarakat dan bersifat dapat dipahami (Berger, 

2010:4). Tanda-tanda kehidupan yang dimaksud dapat berupa suatu aktivitas, 

penampilan, objek benda, budaya material, kata-kata, maupun suara atau musik. 

Setiap tanda kehidupan tersebut digunakan untuk menyimbolkan nilai-nilai 

kehidupan yang ingin disampaikan pengarang kepada penikmat dari karya sastra 



tersebut. Nilai-nilai kehidupan tersebut ada berbagai macam, salah satu 

diantaranya adalah nilai religi yang dianut oleh agama Kristen. 

Agama Kristen merupakan salah satu agama minoritas di Jepang. Hal 

tersebut terlihat dari jumlah pemeluknya yang kurang lebih sebesar 1% dari 

keseluruhan jumlah penduduk di Jepang (dikutip dari data Kementerian 

Pendidikan Jepang tahun 2015). Agama Kristen terbagi ke dalam dua kelompok, 

yaitu Katolik dan Protestan. Sebelum era Restorasi Meiji, sempat terjadi 

pemberontakan terhadap umat dari kedua kelompok agama tersebut. Namun di 

masa sekarang, agama Katolik dan Protestan sudah berkembang hampir di seluruh 

pelosok wilayah Jepang (Sujatmoko, 2011).  

Sekalipun sama-sama bagian dari Kristen, baik Katolik maupun Protestan 

memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah penggunaan salib berkorpus 

(berisi tubuh Kristus) bagi umat Katolik dan salib tak berkorpus bagi umat 

Protestan. Tidak hanya itu, penyebaran konsep ajaran Katolik di Jepang pun 

tampak lebih luas dibandingkan Protestan. Hal tersebut terlihat pada masuknya 

budaya Katolik ke dalam kehidupan masyarakat yang akhirnya memengaruhi gaya 

hidup masyarakat Jepang modern. Contohnya dapat dilihat pada gaya busana dan 

upacara pernikahan. Sebagian besar masyarakat Jepang di zaman modern 

cenderung memilih untuk menggunakan gaya busana pernikahan Katolik. Upacara 

pernikahannya juga mengikuti tata cara Katolik, yaitu menggunakan kapel 

pernikahan serta dilakukan di dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh seorang 

pastur seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan beragama Katolik di wilayah 

Eropa. Selain contoh tersebut, terdapat pula contoh lainnya seperti pada malam 



perayaan Natal. Sebagian besar masyarakat Jepang modern turut merayakan hari 

besar tersebut dengan menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, ataupun 

kekasih mereka sambil bertukar hadiah seperti halnya umat Katolik merayakan 

Natal. Dari segi musik, musik Gospel (musik yang didominasi oleh vokal dengan 

lirik yang bersifat religius) yang merupakan bagian dari budaya Katolik juga ikut 

memengaruhi gaya bermusik di Jepang. Hal tersebut terbukti dengan adanya lagu-

lagu bergenre Japanese pop dan Japanese rock yang memadukan musik Gospel 

tersebut di dalamnya (Mariko, 2009). 

Masyarakat Jepang secara umum sudah menganut konsep religi yang 

disebut amakudari (rahmat yang turun dari surga). Konsep kepercayaan tersebut 

menjadikan masyarakat yakin bahwa segala sesuatu yang mereka dapatkan 

merupakan rahmat Tuhan. Tak hanya itu, masyarakat pun percaya bahwa yang 

terjadi di dunia adalah kehendak Tuhan dan Beliau yang mampu menolong 

mereka dari segala hal buruk yang dihadapi. Konsep tersebut juga secara tidak 

langsung masuk dan berpadu dalam nilai religi Katolik yang berkembang di 

Jepang (Sujatmoko, 2011). Hal tersebut tidak hanya muncul dalam keseharian 

masyarakat saja melainkan juga menjadi inspirasi dalam pembuatan beberapa 

buah karya seni maupun sastra. Salah satu bentuk dari karya tersebut adalah 

berupa video klip. Beberapa contoh video klip lagu Jepang yang memasukkan 

unsur-unsur religi tersebut antara lain: Colors (Girugamesh), Last Moment 

(Jupiter), dan Sorrow (Mediena). 

Keyakinan terhadap Tuhan biasanya akan muncul ketika seseorang sedang 

tertimpa masalah dan tidak menemukan jalan lain untuk keluar dari masalah 



tersebut. Orang tersebut akan datang ke sebuah tempat yang dianggap sebagai 

rumah Tuhan untuk memohon bantuan-Nya dan berharap keinginan mereka dapat 

terkabul. Selain itu, sebagian orang juga percaya bahwa Tuhan akan memberikan 

harapan kepada mereka. Harapan tersebut akan datang setelah seseorang 

memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut terlihat dalam 

video klip Two Hurt karya Leda (ex-DELUHI) dan Angel of Salvation karya Syu 

(Galneryus). 

Penelitian yang diberi judul Representasi Nilai Religi Katolik dalam Video 

Klip Lagu Two Hurt dan Angel of Salvation ini diangkat berdasarkan beberapa 

alasan sebagai berikut: 

Pertama, munculnya beberapa video klip, khususnya video klip lagu-lagu 

Jepang, yang menggunakan gereja Katolik sebagai latar dalam video klip lagu-

lagu mereka. Oleh karena itu, secara tidak langsung konsep yang tercermin dari 

video klip tersebut memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai religiusitas (ketuhanan), 

khususnya nilai religi Katolik. 

Kedua, Leda (ex-DELUHI) dan Syu (Galneryus) merupakan musisi dari 

band hard rock Jepang. Band mereka pun sama-sama terbentuk di era 2000-an. 

Kedua band tersebut bergenre Japanese alternative rock dan metal. Selain itu, 

lagu yang mereka ciptakan yakni Two Hurt (DELUHI, 2009) dan Angel of 

Salvation (Galneryus, 2012) masih berada dalam satu masa sebab dari tahun 2001 

sampai dengan 2013, era musik rock yang berkembang, khususnya di Jepang, 

adalah musik dengan jenis melodic rock sehingga lagu-lagu tersebut memiliki 

jenis musik yang sama. 



Ketiga, lagu Two Hurt dan Angel of Salvation merupakan lagu-lagu rock 

Jepang yang hits pada masanya. Two Hurt adalah salah satu lagu yang dirilis 

pertama kali pada saat debut awal DELUHI. Lagu tersebut pernah menjadi bagian 

dari album kompilasi milik Omnibus bertajuk Visualy[zm] The Cure Century 

(2008). Album tersebut merupakan album kompilasi lagu dari beberapa band 

Visual Kei yang cukup ternama di Jepang dan dirilis oleh salah satu label musik 

Eropa, CLJ Records. Hal tersebut menjadikan DELUHI sebagai salah satu band 

yang turut andil dalam penyebaran musik Jepang bergaya Visual Kei di Benua 

Eropa (showbiz.liputan6.com, 2013). Kemudian, Angel of Salvation adalah salah 

satu hits single Galneryus dalam album yang diberi judul sama dengan lagu 

tersebut. Album tersebut sempat menempati urutan ke-17 pada deretan tangga 

lagu musik se-Jepang (Oricon Weekly Chart) di tahun 2012 sebanyak 5 kali 

berturut-turut (dikutip dari oricon.co.jp) serta menjadi album pertama Galneryus 

yang mampu merajai Top 20 Oricon Chart. 

Keempat, Two Hurt dan Angel of Salvation merupakan lagu-lagu yang 

memadukan antara unsur “keras” (nuansa gothic dari penampilan para personilnya 

maupun aliran musik hard rock yang diusung band tersebut) dengan unsur 

“lembut” (tema lagu dan makna yang terkandung dalam lirik lagu yang 

dibawakan) sehingga menjadikan lagu-lagu tersebut menarik untuk diteliti 

terutama dari segi semiotika. 

 



1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah 

yang terkait dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1). Bagaimanakah makna tanda semiotika yang terdapat dalam lirik serta video 

klip lagu Two Hurt  dan Angel of Salvation? 

2). Bagaimanakah penggambaran konsep nilai-nilai religi Katolik yang terdapat 

dalam video klip lagu Two Hurt dan Angel of Salvation? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang muncul maka secara umum tujuan dari 

penelitian yang dilakukan berikut dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni: 

1.3.1.  Tujuan Umum 

Secara umum penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menambah 

khazanah penelitian serta menambah wawasan para pembelajar bahasa dan sastra, 

khususnya bahasa dan sastra Jepang mengenai penerapan ilmu semiotika pada 

sebuah karya seni maupun sastra, salah satunya pada video klip lagu Jepang. 

1.3.2.  Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus yang dijabarkan sebagai berikut: 

1). Mengidentifikasi makna tanda semiotika yang terdapat pada lirik serta video 

klip lagu Two Hurt dan Angel of Salvation. 

2). Mengetahui penggambaran konsep nilai-nilai religi Katolik yang terdapat 

pada video klip lagu Two Hurt dan Angel of Salvation. 

 



1.4. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian sudah tentu memiliki manfaat yang ingin dicapai. Dalam 

penelitian ini, terdapat dua macam manfaat yang ingin dicapai tersebut, antara 

lain: 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Secara akademis diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberi 

manfaat yang sangat besar bagi para mahasiswa agar mampu memahami lebih 

dalam mengenai penggunaan teori semiotika dan teori representasi. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian berjudul Representasi Nilai Religi Katolik dalam Video Klip 

Lagu Two Hurt dan Angel of Salvation ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi para pembelajar bahasa Jepang untuk menambah wawasan mereka mengenai 

penerapan ilmu semiotika pada karya sastra Jepang, khususnya untuk meneliti 

nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah video klip, agar nantinya dapat digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Udayana. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mencakup kajian tanda semiotika 

dari lirik dan video klip serta representasi konsep nilai-nilai religi Katolik yang 

terdapat dalam video klip tersebut. Lirik lagu dan video klip yang digunakan 

diambil dari lagu yang berjudul Two Hurt karya Leda (ex-DELUHI) serta Angel 

of Salvation karya Syu (Galneryus). 



1.6. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, 

yaitu berupa data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber 

data tersebut adalah sumber asli dari lirik lagu berjudul Two Hurt beserta video 

klipnya yang merupakan karya salah satu musisi rock Visual Kei Jepang, Leda 

(ex-DELUHI). Lagu tersebut merupakan lagu hits dari single bertajuk Two Hurt 

pada 5 Agustus 2009 yang dirilis oleh Braveman Records. Selain itu, digunakan 

juga lirik dan video klip lagu Angel of Salvation karya musisi hard rock Jepang 

bernama Syu (Galneryus) yang dirilis dalam album berjudul Angel of Salvation 

pada 10 Oktober 2012 oleh VAP. 

 

1.7. Metode dan Teknik Penelitian 

Metode dan teknik yang digunakan terdiri atas tiga langkah kerja, antara 

lain: metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, serta 

metode dan teknik penyajian hasil analisis data. 

1.7.1. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, metode yang digunakan adalah metode 

kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari beberapa sumber tertulis dan 

mengklasifikasikannya menjadi dua bagian, antara lain data primer (data yang 

didapatkan langsung dari sumber aslinya) dan data sekunder (data yang berupa 

referensi lain yang menguatkan data) (Sangadji. E.M & Sopiah, 2010 dalam 

Wallad, 2011). Penggunaan metode tersebut dilanjutkan menggunakan teknik 

catat, yakni mencatat secara rinci data-data yang telah terkumpul. Kemudian, 



proses pengumpulan data tersebut dilanjutkan dengan menggunakan metode 

adaptasi untuk mendapatkan data dari sumber data yang berupa video klip. Video 

klip tersebut diadaptasi dalam bentuk file gambar yang diambil dengan 

menggunakan teknik potong, yaitu memotong adegan video klip menjadi 

beberapa bagian berdasarkan durasi kemudian menganalisis tanda-tanda yang ada 

di dalamnya (Dzulfikar, 2013:6). 

 

1.7.2. Metode dan Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, tahapan tersebut dilanjutkan 

dengan tahap penganalisisan data. Metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk membahas suatu 

permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, dan 

menginterpretasikan hal yang ditulis dengan pembahasan sistematis yang 

selanjutnya ditutup dengan simpulan serta pemberian saran sesuai kebutuhan. 

Metode tersebut bertujuan untuk memberi gambaran terhadap suatu objek yang 

diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul serta membuat simpulan 

yang berlaku secara umum (Soegiyono, 2009:29). Cara kerja metode tersebut 

diawali dengan mencari dan mengumpulkan data berupa tanda-tanda semiotika 

yang muncul pada video klip beserta liriknya kemudian menginterpretasikan 

(menafsirkan) kode yang ada di balik tanda-tanda semiotika tersebut untuk 

mendapatkan maknanya. Kemudian, setelah mendapatkan makna, hasil penafsiran 

tersebut disimpulkan secara komprehensif (lengkap).  



 

1.7.3. Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

Data yang telah dianalisis tersebut disusun kembali untuk dipaparkan 

secara terperinci. Pada tahap penyampaian hasil analisis, metode yang digunakan 

adalah metode informal (penyajian melalui uraian kata-kata) dan formal 

(penyajian dengan tanda atau lambang) dimana pelaksanaan kedua metode 

tersebut dibantu dengan teknik yang merupakan perpaduan dari kedua metode 

tersebut, yaitu penggunaan kata-kata dan tanda-tanda atau lambang (Sudaryanto, 

1993:144-157). 

 


