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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1. Representasi 

Representasi berasal dari kata “Represent” yang bermakna stand for 

artinya “berarti” atau juga “act as delegate for” yang bertindak sebagai 

perlambang atas sesuatu (kerbs, 2001, p.456).”Representasi juga dapat berarti 

sebagai suatu tindakan yang menghadirkan atau mempresentasikan sesuatu lewat 

sesuatu yang di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol” (Piliang, 2003, 

p.21). 

Representasi adalah sesuatu yang merujuk pada proses yang dengannya 

realitas disampaikan dalam komunikasi, via kata-kata, bunyi, citra, atau 

kombinasinya (Fiske, 2004, p.282). Secara ringkas, representasi adalah produksi 

makna melalui bahasa. Lewat bahasa (simbol-simbol dan tanda tertulis, lisan, atau 

gambar) tersebut itulah seseorang yang dapat mengungkapkan pikiran, konsep, 

dan ide-ide tentang sesuatu (Juliastuti, 2000). 

Konsep representasi bisa berubah-ubah, selalu ada pemaknaan baru dan 

pandangan baru dalam konsep representasi yang sudah pernah ada. Karena makna 

sendiri juga tidak pernah tetap, ia selalu berada dalam proses negosiasi dan 

disesuaikan dengan situasi yang baru, intinya adalah makna tidak inheren dalam
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sesuatu di dunia ini, ia selalu dikonstruksikan, diproduksi, lewat proses 

representasi. Ia adalah hasil dari praktek penandaan, praktek yang membuat 

sesuatu hal bermakna sesuatu (Juliastuti, 2000, p.1). 

“Representasi adalah produksi makna melalui bahasa” (Hall, 1997,p.16). 

Representasi adalah proses bagaimana kita member makna pada sesuatu melalui 

bahasa. Untuk mempresentasikan sesuatu adalah untuk menggambarkan atau 

melukisnya, untuk “memanggilnya” ke dalam pikiran kita dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan atau membayangkan; untuk terlebih 

dahulu menempatkan persamaan ke dalam pikiran kita atau perasaan kita. Untuk 

mempresentasikan juga berarti menyimbolkan, untuk mewakili, menjadi contoh, 

atau menjadi pengganti dari sesuatu (Hall, 1997). 

Menunjuk pada tulisan Stuart Hall, Juliastuti tahun 2000 (p.24-25) 

menyebutkan tiga jenis pendekatan dalam representasi antara lain (Juliastuti, 

Representasi, Kunci): 

1. Pendekatan Reflektif: bahasa berfungsi sebagai cermin, yang 

merefleksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di 

dunia. Dalam pendekatan reflektif, sebuah makna bergantung kepada 

sebuah objek, orang, ide, atau peristiwa di dalam dunia nyata, dan bahasa 

berfungsi seperti cermin, untuk memantulkan arti sebenarnya seperti yang 

telah ada di dunia. 

2. Pendekatan Intensional: kita menggunakan bahasa untuk 

mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan cara pandang kita terhadap 
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sesuatu.Pendekatan makna yang kedua dalam representasi mendebat kasus 

sebaliknya.Pendekatan ini mengatakan bahwa sang pembicara, penulis 

siapapun yang mengungkapkan pengertiannya yang unik ke dalam dunia 

melalui bahasa.Sekali lagi, ada beberapa poin untuk argumentasi ini 

semenjak kita semua sebagai individu, juga menggunakan bahasa untuk 

mengkomunikasikan hal-hal yang special atau unik bagi kita, dengan cara 

pandang kita terhadap dunia. 

3. Pendekatan Konstruktivis: kita percaya bahwa kita mengkonstruksi makna 

lewat bahasa yang kita pakai.Ini adalah pendekatan ketiga untuk 

mengenali public, karakter social dari bahasa.Hal ini membenarkan bahwa 

tidak ada sesuatu yang didalam diri mereka sendiri termasuk pengguna 

bahasa secara individu dapat memastikan makna dalam bahasa.Sesuatu ini 

tidak berarti: kita mengkonstruksi makna, menggunakan system 

representasional-konsep dan tanda 

 

2.1.2. Budaya populer dan Industrialisasi  

“Budaya Populer” merupakan penggabungan dari dua kata yaitu kata 

“Budaya”, dan yang satunya lagi “Populer”. Sementara kata Budaya dapat 

diartikan ”segala sesuatu untuk mengacu pada suatu proses umum perkembangan 

intelektual, spiritual, dan estetis” (Williams, 1983). Rumusan ini merupakan 

rumusan budaya yang paling mudah dipahami, dengan mengaitkan tentang 

perkembangan budaya Eropa Barat dengan merujuk pada faktor-faktor intelektual, 

spiritual, estetis seperti pernyataan para filsuf besar, seniman, dan budayawan 
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terutama pada masa pasca era industrialisasi. Kata lain juga bisa berfungsi sebagai 

“pandangan hidup tertentu dari masyarakat, periode, atau kelompok tertentu” 

(Williams, 1983).  

Pernyataan ini menegaskan bahwa kebudayaan adalah pandangan hidup 

seseorang dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, di mana pegangan 

hidup sebagai faktor pengendalian, bisa berwujudkan pada aturan-aturan tertentu 

yang diyakini dan disepakati bersama pada suatu masyarakat sebagai pedoman 

atau pegangan hidup dan juga terikat oleh aturan-aturan ritual tertentu.  

Sedangkan kata ”populer”, Williams memberikan ”empat makna yang 

mengandung pengertian yakni: (1) banyak disukai orang; (2) jenis kerja rendahan; 

(3) karya yang dilakukan untuk menyenangkan orang; (4) budaya yang memang 

dibuat oleh orang untuk dirinya sendiri” (Williams, 1983). Dari dua pengertian 

kata diatas, maka terdapat suatu pengertian hasil penggabungan kata keduanya, 

hingga melahirkan definisi baru dan makna baru bernama ”Budaya Populer”.  

Istilah Budaya Populer dapat juga diterjemahkan dengan pengertian suatu 

aktifitas atau praktik-praktik sosial yang bisa menyenangkan orang dan disukai 

oleh banyak orang. Dalam perspektif kacamata industri budaya, budaya populer 

juga dinilai sebagai produk kapitalisme yang bersifat massal dan dikelola terus 

menerus oleh jejaring media di mana jarak jangkaunya hampir tak terbatas dan 

bahkan bisa menembus batas wilayah suatu negara.  

Dalam menjalankan fungsi industrinya, Institusi industri media perlu 

melakukan penerapan strategi khusus untuk menjaring massa, guna menjalankan 
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ideologinya ”dalam upayanya bertahan hidup, seperti halnya, bisnis lain, media 

menciptakan beberapa kegiatan yang diperkirakan disukai, dan sekaligus 

dibutuhkan, masyarakat sebanyak-banyaknya” (Sapardi, 2009). Dalam 

kenyataannya media telah memfasilitasi atas tumbuh subur dan berkembangnya 

budaya populer di tengah masyarakat. 

Produk apapun yang di lahirkan oleh industri media, merupakan suatu 

penciptaan yang bertujuan untuk menyenangkan masyarakat, meskipun produk 

tersebut tidak memerlukan daya nalar tinggi, hanya semata-mata pencarian 

popularitas yang mudah dipahami dan ditiru secara instan olah berbagai kalangan 

serta hanya pencarian sensasi belaka. Bukan tidak mungkin di balik kedok-kedok 

semua itu, terselip propaganda atau penyusupan ideologinya pada setiap produk 

yang di sebarluaskan kepada masyarakat luas, hingga masyarakat yang menjadi 

targetnya terbius dalam bujukan dan rayuan hingga terjerat dalam jebakan 

ideologinya. 

Dalam konteks kepentingan bisnis, keberadaan para artis ini diperlakukan 

tak lebih dari sekadar instrumen komoditas dalam menjalankan fungsi bisnisnya 

dan sementara itu konsumen hanyalah sebagai obyek sasaran target yang akan di 

jadikan acuan dalam menciptakan trend pasar dari produk yang dikomersilkan 

oleh media itu. Suatu bentuk nyata disekitar kita adalah media massa dalam 

bentuk televisi telah disinyalir sebagai instrumen yang dianggap paling efektif 

dalam mengakomodir keberlangsungan untuk menghidupkan budaya populer 

yang disenangi kalangan remaja saat ini.  
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Sebagai konsekuensinya maka perlu diupayakanlah penyelipan misi 

propaganda industri ke dalam tayangan televisi, dengan tujuan untuk mencekoki 

khalayak lewat berbagai macam program acara ala kadarnya yang telah 

direkonstruksi nilai serta maknanya itu, hingga masyarakat tergila-gila dibuatnya. 

Etika dalam penyiaran, seharusnya bertujuan untuk pengontrolan acara agar lebih 

terarah dan mendidik, kini telah dirongrong dengan keputusan praktis dan 

pragmatis tanpa argumentasi yang kuat dan jelas, hanya demi kepentingan media 

itu sendiri. 

Begitu juga tayangan program acara dengan mevisualisasikan tampilan-

tampilan yang awalnya santun seperti tampilan kebaya panjang dengan motif 

visual batik dan tampilan kesenian daerah yang kental dengan budaya 

ketimurannya, kini tayangan itu telah dilindas oleh program acara dengan menjual 

tampilan model celana mini ketat yang cenderung seronok sambil mengumbar 

pusernya terlihat jelas menari-nari di atas stage. 

Media khususnya televisi kini terjebak dalam  suatu permainan 

membalikkan strata budaya dan tata nilai serta perilaku masyarakat yang 

sebenarnya, sehingga perancangan program acara ala kadarnya itu, tidak ada lagi 

standar acuan kebenaran, karena semuanya hanyalah sekedar menciptakan 

festival, kemeriahan, kemegahan, sensasi, spektakuler dengan permainan 

kekaburan nilai dan makna. 

Dari sekian rentetan panjang tentang ”Budaya Populer” dan keberadaanya 

begitu mendominasi di tengah masyarakat terutama kaum remaja, hingga budaya 

lokalpun sedikit demi sedikit tersudutkan dan akhirnya terlempar dari lingkungan 
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masyarakatnya. Melihat gejala dan perkembangan yang begitu liar ini, pantaslah 

beberapa kalangan sangat mengkhawatirkan tentang penyebarannya, karena 

sasarannya mencakup cukup luas baik dari kalangan atas, menengah bahkan 

kalangan masyarakat rendahpun terkena dampaknya. Demikian juga dari usia bisa 

menyerang anak-anak, remaja, dewasa bahkan orangtua pun masih sempat 

menikmatinya. 

 

2.1.3. Lagu Merupakan Komunikasi Ekspresif 

William I.Gorden mengemukakan bahwa komunikasi itu mempunyai 

empat fungsi.Keempat fungsi tersebut yakni komunikasi sosial, komunikasi 

ekspresif, komunikasi ritual dan instrumental,tidak saling meniadakan (mutually 

exclusive).Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya 

mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri 

kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, 

terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat 

menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang lain ( Mulyana 2001 : 5 ). 

Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif 

yang dapat dilakukan baik sendirian ataupun dalam kelompok.Komunikasi 

ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat 

dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan 

perasaan-perasaan (emosi kita) perasaan tersebut terutama dikomunikasikan 

melalui pesan-pesan non-verbal.Emosi kita juga dapat kita salurkan lewat bentuk-
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bentuk seni seperti puisi, novel, musik, tarian atau lukisan.Harus diakui, musik 

juga dapat mengekspresikan perasaan, kesadaran, dan bahkan pandangan hidup 

(ideologi) manusia (Mulyana, 2001 : 21-22). 

Musik adalah suara atau bunyi-bunyian yang diatur menjadi satu yang menarik 

dan menyenangkan.Dengan kata lain musik dikenal sebagai sesuatu yang terdiri 

atas nada dan ritme yang mengalun secara teratur, Rachmawati dalam 

(Ayuningtyas, 2006 : 9). 

Musik juga memainkan peran dalam evolusi manusia, dibalik perilaku dan 

tindakan manusia terdapat pikiran dan perkembangan ini dipengaruhi oleh 

musik.Seni musik merupakan salah satu seni untuk menyampaikan 

ekspresi.Ekpresi yang disampaikan sekarang ini bukan hanya mengandung unsure 

keindahan seperti tema-tema percintaan, namun belakangan ini banyak tercipta 

tema-tema yang berisi permasalahan social dan realitas yang ada pada masyarakat. 

Musik dapat tercipta karena didorong oleh kondisi social, politik, dan 

ekonomi masyarakat, musik adalah cermin sebuah masyarakat, musik juga 

diilhami oleh perilaku umum masyarakat, dan sebaliknya perilaku umum 

masyarakat dapat berupa permasalahan social, peristiwa monumental, kebutuhan 

dan tuntutan bersama, kritikan ataupun harapan yang diidamkan Rachmawati 

dalam (Ayuningtyas, 2006 : 9). 

Lagu merupakan penting dalam sosialisasi ide, gagasan dalam tradisi 

kebudayaan.Lagu tanpa syair disebut musik lagu adalah sekumpulan lirik yang 

diberi instrument akor dan melodi, meskipun terlihat sederhana, namun proses 
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pembuatan sebuah lagu dibutuhkan keahlian, baik itu keahlian memainkan alat 

musik, keahlian menulis lirik hingga keahlian dalam berimajinasi, meskipun 

dalam prakteknya lirik lagu tersebut berdasarkan pengalaman pribadi atau 

keadaan dimasyarakat sekitarnya.Lirik lagu biasanya memiliki muatan atau pesan 

tertentu kadang-kadang pesannya hanya sekedar ungkapan cinta kasih, tapi 

kadang-kadang juga bermuatan politis.Filosofi dan membedah misteri kehidupan 

(Ayuningtyas, 2006 : 25). 

Lirik sebuah lagu di era sekarang merupakan sebuah kunci utama, meski 

tidak dipungkiri sentuhan musik tidak kalah pentingnya untuk menghidupkan lagu 

tersebut secara keseluruhan.Link merupakan sebuah energi yang mampu 

mengungkap banyak hal.Hampir sebagian lirik lagu-lagu Indonesia memuat 

berbagai peristiwa atau perasaan emosi yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh 

si pencipta lagu.Ada yang menyuarakan perasaan cinta yang mengharu biru, ada 

pula yang menuangkan protes dan kontrol sosial.Apapun jenis musiknya, lirik 

lagu cinta tetap dominan dari waktu ke waktu.Para pencipta lagu pun berpendapat 

bahwa tema cinta adalah universal, bisa diterima siapa saja, tidak heran apabila 

banyak group musik atau penyanyi yang memakai konsep pembuatan lirik 

semacam itu (www.media-indonesia.com/resensi/detail.asp?id=420). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Bernard Berelson dan Gary A Steiner, yang 

menyataka bahwa : 

“Komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan 

dan sebagainnya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, 
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figure grafik dan sebagainya.Tindakan atau proses transmisi itulah yang 

biasanya disebut komunikasi (Berelson & Steiner) (Mulyana, 2001 : 62)”. 

Sistem tanda musik adalah auditif, namun untuk mencapai pendengarnya, 

pencipta musik mempersembahkan kreasinya dengan perantara pemain musik 

dalam bentuk system tanda perantara tertulis jadi visual.Peranan kedudukan lagu 

adalah penting dalam rangka sosialisasi ide dan gagasan dalam tradisi 

kebudayaan.Musik, lagu dan senandung adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

kemanusiaan itu sendiri, musik dan lagu hadir dan disukai manusia secara 

kodrati.Perkembangan lirik lagu di Indonesia sudah mulai sejak setelah merebut 

kemerdekaan.Pada paruhan pertama dasawarsa tahun 1950-an.Pada waktu itu 

masih dilakukan yang namanya musikalisasi syair yaitu menggarapa komposisi 

lagu terhadap puisi-puisi yang telah terlebih dahulu diciptakan oleh penyair 

terpandang (Ayuningtyas, 2006 : 24). 

 

2.1.4. Konsep angka 69 

Ini merupakan posisi foreplay (pemanasan) yang paling dikenal pasangan 

saat melakukan hubungan badan. Posisi oral seks terbaik dimana suami dan istri 

dapat saling merangsang kelamin pasangannya secara bersamaan. 69, dalam 

bahasa Perancis disebut soixante-neuf, adalah posisi seksual di mana mulut dua 

orang terletak di dekat alat kelamin masing-masing, melakukan seks oral. Orang 

yang melakukan posisi ini berbentuk seperti 6 dan 9. Posisi ini dapat melibatkan 
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kombinasi jenis kelamin apapun. Berikut ini beberapa kelebihan seputar posisi 69 

yang melegenda tersebut. 

1. 69 Foreplay 

Sebenarnya, posisi ini adalah posisi seksual untuk menu foreplay alias 

pemanasan sebelum masuk ke menu utama. Di posisi ini, kedua pasangan 

melakukan oral bersamaan dalam posisi terbalik. Pria berbaring telentang, 

kemudian pasangan wanita berada di atasnya dengan posisi yang berlawanan 

dengan pria. Sehingga area wajah kedua pasangan tepat berada berhadapan 

dengan area genital masing-masing.  

Pada posisi ini, pasangan bisa melakukan rangsangan pada genital 

pasangannya dengan servis oral, cunnilingus, maupun felatio. Posisi seks 69 ini 

bisa dilakukan dengan posisi yang sebaliknya, wanita di bawah dan pria diatas. 

Posisi seks 69 ini cukup banyak memiliki variasi. Bisa dilakukan dengan posisi 

berdiri, duduk, berbaring, menyamping dan sebagainya. Masing-masing dari 

posisi-posisi itu adalah varian dari posisi umum 69. Posisi seksual ini telah 

dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan, posisi ini telah termuat dalam buku 

kuno .Kama Sutra'. 

2. 69 sideway 

Posisi seks ini adalah sebuah variasi dari posisi '69', yang yang dilakukan 

dengan berbaring menyamping. Kedua pasangan mengambil posisi menyamping 

pada salah satu sisi tubuh dengan posisi yang berlawanan. Posisi kepala pria dan 

wanita berada tepat berhadapan dengan masing-masing genital. Posisi kepala 
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berada di antara selangkangan, hingga mudah memberikan rangsangan. Lebih 

baik jika posisi kepala berada pada paha dalam masing-masing.  

Jadi, apabila lelah bisa meletakkan kepala pada paha bagian dalam 

pasangan. Ini posisi yang cukup mudah dan paling gampang dilakukan. Banyak 

pasangan yang memilih posisi ini saat melakukan posisi foreplay 69. Posisi ini 

memang layak untuk dicoba, karena tidak memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, 

namun bisa memberikan sensasi yang luar biasa.  

3. 69 Kneeling 

Posisi ini adalah posisi 69 yang dilakukan dengan berlutut, khususnya 

pada pasangan pria. Pria mengambil posisi berlutut dengan posisi badan tegak. 

Kemudian pria mengangkat tubuh wanita dengan memeluk erat dalam posisi 

tubuh terbalik dengan kepala di bawah. Pria harus merangkul tepat melingkari 

pinggang wanita. Sedangkan posisi paha depan wanita ada di bahu pria. Posisi 

kaki wanita berada di atas kepala pria dan posisi kepala pria berada di antara 

selangkangan wanita.  

Posisi ini memang sangat membutuhkan kebugaran dan kekuatan dari 

pegangan pria. Bahkan wanita pun harus bugar dan lentur untuk bisa 

melakukannya dengan baik. Karena kalau tidak, wanita bisa terjatuh selama 

proses foreplay. Karena menuntut kebugaran pula posisi ini cukup jarang 

dipraktikkan. Tapi apa salahnya jika Anda dan pasangan ingin mencobanya. 

Asalkan cukup memenuhi syarat, yakni kekuatan, kelenturan, dan kebugaran dari 

kedua belah pihak. 
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2.1.5. Moralitas 

Moralitas berasal dari kata dasar “moral” berasal dari kata “mos” yang 

berarti kebiasaan, kata jumlahnya “mores” yang berarti kesusilaan, dari “mos”, 

“mores” adalah kesusilaan, kebiasaan. Sedangkan “moral” adalah ajaran tentang 

baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak 

budi pekerti, dan susila. Kondisi mental  yang membuat orang tetap berani, 

bersemangat, bergairah, berdisiplin dan sebagainya. 

Moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh komunikator 

kepada pembaca, yang merupakan makna yang terkandung dalam  sebuah karya 

sastra dan makna yang disarankan lewat cerita (Nurgiyantoro, 2000: 321). Hal ini 

berarti pengarang menyampaikan pesan-pesan moral kepada pembaca melalui 

karya sastra baik penyampain secara langsung maupun tidak langsung. 

Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan ini 

peneliti berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. moralitas 

mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. Sedangkan 

ajaran moral maksudnya ajaran, wejangan, khotbah-khotbah, patokan, kumpulan 

peraturan dan ketetapan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia 

harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik atau dalam kata lain 

moral adalah semua yang berhubungan dengan adat dan kebiasaan perbuatan 

manusia yang dikatakan baik jika sesuai dengan adat kebiasaan budi pekertinya, 

jadi moralitas mencakup pengertian baik atau buruknya perbuatan seseorang. 
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Moral adalah ajaran yang berkaitan dengan kelakuan, yang hendaknya 

merupakan pencerminan akhlak dan budi pekerti. Secara keseluruhan ajaran moral 

merupakan kaidah dan pengertian yang menentukan hal-hal dianggap baik dan 

buruk. Pertimbangan baik atau buruknya suatu hal akan menghasilkan moral. 

Moral itu sesuatu yang benar-benar ada dan manusia tidak ada yang dapat 

memungkirinya. Adanya keyakinan tentang  moral dan kebenarannya dapat dilihat 

dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang melakukan hal yang benar akan 

menjadi manusia yang baik tetapi sebaliknya jika melakukan perbuatan yang salah 

menjadi manusia yang jahat. 

Teori yang mengatakan bahwa semua bentuk moralitas itu ditentukan oleh 

konvensi, bahwa semua bentuk moralitas itu adalah resultan dari kehendak 

seseorang yang semau-maunya memerintahkan atau melarang perbuatan tertentu 

tanpa mendasarkan atas sesuatu yang intrinsik dalam perbuatan manusia sendiri 

atau pada hakekat manusia dikenal sebagai aliran- aliran  positivisme  moral. 

Disebut begitu karena, menurut aliran tersebut, semua moralitas bertumpu pada 

positif sebagai lawan hukum kodrat (Poespoprodjo, 1988: 103 ). 

Moral secara etimologi diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah 

kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok tertentu, serta ajaran 

kesusilaan, dengan kata lain ajaran tentang azas dan kaidah kesusilaan yang 

dipelajari secara sistematika dalam etika. Moralitas yang secara leksikal dapat 

dipahami sebagai suatu tata aturan yang mengatur pengertian baik atau buruk 

perbuatan kemanusiaan, yang mana manusia dapat membedakan baik dan 
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buruknya yang boleh dilakukan dan larangan sekalipun dapat mewujudkannya, 

atau suatu azas dan kaidah kesusilaan dalam hidup bermasyarakat.  

Secara terminologi moralitas diartikan oleh berbagai tokoh dan aliran-

aliran yang memiliki sudut pandang yang berbeda, namun kenyataannya dapat 

dilihat di bawah ini, sebagai berikut: Franz Magnis Suseno menguraikan moralitas 

adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap seseorang atau sebuah 

masyarakat.”(Suseno, 1993:9) Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia 

yang dengan itu individu berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau 

buruk atau dengan kata lain moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya 

perbuatan manusia”.  

(Poespoprodjo, 1988:102) Dideskripsikan juga bahwa moralitas adalah 

sikap hati yang terungkap dalam perbuatan lahiriah (mengingat bahwa tindakan 

merupakan ungkapan sepenuhnya dari hati), moralitas terdapat apabila orang 

mengambil sikap yang baik karena Ia sadar akan kewajiban dan tanggung 

jawabnya dan bukan ia mencari keuntungan. Moralitas sebagai sikap dan 

perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.  

Dari pengertian tersebut di atas, dapat  diuraikan bahwa moralitas adalah 

suatu ketentuan-ketentuan kesusilaan yang mengikat perilaku sosial manusia 

untuk terwujudnya dinamisasi kehidupan di dunia, kaidah (norma-norma) itu 

ditetapkan berdasarkan konsensus kolektif, yang pada dasarnya moral diterangkan 

berdasarkan  akal sehat yang objektif. 
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2.1.6. Pengertian Seksualitas 

Seksualitas adalah segala sesuatu yang menyangkut dan sikap berkaitan 

dengan perilaku seksual maupun orientasi seksual. Kata seksualitas berasal dari 

kata dasar “seks” ,yang berasal dari bahasa inggris yang artinya adalah hubungan 

INTIM, saat ini seks bukan sesuatu hal yang tabu untuk diperbincangkan, bahkan 

pada saat zaman, keadaan, waktu dan juga revolusi pola pikir manusia tak jarang 

seks di jadikan gaya hidup (Life style). 

Drever (Dalam Jersild, 1978), menyatakan seks suatu perbedaan yang 

mendasar berhubungan dengan reproduksi, dalam satu jenis yang membagi jenis 

ini menjadi dua bagian yaitu jantan dan betina yang mana sesuai dengan sperma 

(jantan) dan sel telur (betina) yang diproduksi. Schutser dan Ashburn (1980) 

menyatakan bahwa pengertian yang mendekati adalah berkaitan dengan konsep 

seksualitas yang melibatkan karakteristik dan perilaku merupakan perilaku 

seksual dengan kecenderungan pada interaksi heteroseksual. 

Seksualitas melibatkan secara total dari sikap-sikap, nilai-nilai, tujuan-

tujuan dan perilaku individu yang didasari atau ditentukan jenis kelaminya. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsep seksualitas seseorang atau individu dipengaruhi 

oleh banyak aspek dalam kehidupan, termasuk didalamnya 

prioritas,aspirasi,pilihan kontak sosial, hubungan interpersonal, self evaluation, 

ekspresi emosi, perasaan, karir dan persahabatan. 

Hubungan seksual adalah suatu keadaan fisiologik yang menimbulkan 

kepuasan fisik,dimana keadaan ini merupakan respon dari bentuk perilaku seksual 
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yang berupa ciuman,pelukan dan percumbuan (Jersild, 1978).Miller (1990) 

berpendapat bahwa terdapat empat tingkatan hubungan fisik dalam bercumbuan, 

dimana hal ini merupakan rencana alamiah untuk meningkatkan gairah seksual 

bagi persiapan hubungan seksual yaitu: berpegangan tangan, saling memeluk 

(tangan di luar baju), berciuman, saling membelai atau meraba (dengan tangan di 

dalam baju yang lain). http://dwiyuni.wordpress.com/2009/02/13/pengertian-

seksualitas/ 

Seksualitas mencakup aspek biologis,psikologis,sosial,emosional dan 

dimensi spiritual dari kehidupan kita.Seksualitas dimulai dari diri 

sendiri,hubungan kita dengan diri kita sendiri dan meluas ke hubungan kita 

dengan orang lain.Hubungan kita dengan diri kita sendiri termasuk bagaimana kita 

merasakan tentang diri kita sebagai manusia,sebagai makhluk seksual,sebagai 

laki-laki dan perempuan,dan bagaimana kita merasa tentang tubuh kita dan 

bagaimana kita merasakan aktivitas dan perilaku seksual. 

1. Orientasi seks 

Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang 

sering disebut jenis kelamin yaitu penis untuk laki-laki dan vagina untuk 

perempuan. Seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu 

dimensi biologis, sosial, perilaku dan kultural.  Seksualitas dari dimensi biologis 

berkaitan dengan organ reproduksi  dan alat kelamin, termasuk bagaimana 

menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan 

dorongan seksual (BKKBN, 2006).  
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Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana 

menjalankan fungsi sebagai mahluk seksual, identitas peran atau jenis. Dari 

dimensi sosial dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar 

manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang 

seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seks. Dimensi perilaku 

menerjemahkan seksualitas menjadi  perilaku seksual, yaitu perilaku yang muncul 

berkaitan dengan dorongan atau hasrat seksual. Dimensi kultural menunjukan 

perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat (BKKBN, 

2006).   

Kesehatan seksual adalah kemampuan seseorang mencapai kesejahteraan 

fisik, mental dan sosial yang terkait dengan seksualitas, hal ini tercermin dari 

ekspresi yang bebas namun bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan 

sosialnya misalnya dalam menjaga hubungan dengan teman atau pacar dalam 

batasan yang diperbolehkan oleh norma dalam masyarakat atau agama. Bukan 

hanya tidak adanya kecacatan, penyakit atau gangguan lainnya. Kondisi ini hanya 

bisa dicapai bila hak seksual individu perempuan dan laki-laki diakui dan 

dihormati (BKKBN, 2006). 

2. Orientasi seksual  

Orientasi seksual adalah dengan jenis kelamin mana seseorang lebih tertarik 

secara seksual.  Orientasi seksual dikategorikan menjadi dua yaitu heteroseks 

(orang yang secara seksual tertarik dengan lawan jenis) dan homoseks (orang 

yang secara seksual lebih tertarik dengan orang lain yang sejenis kelamin). Di 

antara kedua orientasi seksual tersebut, masih ada perilaku-perilaku seksual yang 
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sulit dimasukkan dalam satu kategori tertentu karena banyak sekali keragaman di 

dalamnya (BKKBN, 2006).  

Homoseksualitas adalah ketertarikan  secara seksual dan aktivitas seksual pada 

jenis kelamin yang sama.  Laki-laki yang tertarik kepada lakilaki disebut gay, 

sedangkan perempuan yang tertarik pada perempuan disebut lesbian. Terjadinya 

homoseksualitas sampai saat ini masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan 

bahwa hal ini terjadi sejak lahir (dipengaruhi oleh gen) dan ada pula yang 

mengatakan dari pengaruh lingkungan (BKKBN, 2006).  

Dorongan seksual bisa diekspresikan dalam berbagai  perilaku, namun tentu 

saja tidak semua perilaku merupakan ekspresi dorongan seksual seseorang. 

Ekspresi dorongan seksual atau perilaku seksual ada yang aman dan ada yang 

tidak aman, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Setiap perilaku seksual 

memiliki konsekuensi berbeda. Perilaku seksual adalah perilaku yang muncul 

karena adanya dorongan seksual. Bentuk perilaku seksual bermacam-macam 

mulai dari bergandengan tangan, berpelukan, bercumbu, bercumbu berat sampai 

berhubungan seks. 

a. Perilaku seks aman (Touching)  

Perilaku seks aman adalah perilaku seks tanpa mengakibatkan terjadinya 

pertukaran cairan vagina dengan cairan sperma misalnya dengan bergandengan 

tangan, berpelukan, berciuman.  Sementara hubungan seks tanpa menggunakan 

kondom bukan merupakan perilaku seks aman dari kehamilan dan PMS. Jika 

benar-benar  ingin aman, tetaplah tidak aktif seksual tetapi jika sudah aktif, 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



32 
 

setialah dengan satu pasangan saja, atau gunakan kondom dengan mutu yang baik 

dan benar agar dapat mengurangi risiko terkena PMS, HIV/AIDS  dan kehamilan    

b.  Anal Seks  

Seks anal (bahasa Inggris: anal sex atau anal intercourse) adalah hubungan 

seksual di mana penis yang ereksi dimasukkan ke rectum melalui anus. Selain itu 

penetrasi anus dengan dildo, butt plug, vibrator, lidah, dan benda lainnya juga 

disebut anal sex. Anal sex dapat dilakukan oleh orang heterosexual maupun 

homosexual. Dalam beberapa budaya  female receptive anal intercourse diterima 

karena resiko kehamilan lebih rendah (walaupun tidak ada jaminan, karena mani 

dapat masuk dari anus melalui  perineum ke vagina). Anal sex juga digunakan 

untuk menjaga keperawanan karena hymen tidak rusak. Alasan lain adalah karena 

anus lebih "ketat" daripada vagina (terutama setelah kelahiran bayi), karena itu 

lebih memberikan kepuasan bagi penis.  

c. Biseksual  

Biseksual adalah kondisi tertentu yang membuat seseorang mampu menikmati 

stimulasi erotis-seksual, baik dari pasangan sejenis maupun lain jenis.  

d.  Homoseksual  

Homoseksualitas mengacu pada interaksi seksual dan/atau romantis antara 

pribadi yang berjenis kelamin sama. Pada penggunaan mutakhir, kata sifat 

homoseks digunakan untuk hubungan intim dan/atau hubungan sexual di antara 

orang-orang berjenis kelamin yang sama, yang bisa jadi tidak mengidentifikasi 
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diri merek sebagai gay atau lesbian. Homoseksualitas, sebagai suatu pengenal, 

pada umumnya dibandingkan dengan heteroseksualitas dan biseksualitas. Istilah 

gay digunakan sebagian besar untuk mengacu pada orang-orang yang 

mengidentifikasi dirinya sebagai homoseks, tanpa memandang jenis kelamin.  

Lesbian adalah suatu istilah tertentu yang hanya digunakan untuk merujuk 

kepada wanita homoseks. Definisi tersebut bukan definisi mutlak mengingat hal 

ini diperumit dengan adanya beberapa komponen biologis dan psikologis dari seks 

dan gender, dan dengan itu seseorang mungkin tidak seratus persen pas dengan 

kategori di mana ia digolongkan. Beberapa orang bahkan menganggap ofensif 

perihal pembedaan gender (dan pembedaan orientasi seksual). Homoseksualitas 

dapat mengacu kepada:  

1. Orientasi seksual yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain 

mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau identitas gender yang sama.  

2. Perilaku seksual dengan seseorang dengan gender yang sama tidak peduli 

orientasi seksual atau identitas gender.  

3. Identitas seksual atau identifikasi diri, yang mungkin dapat mengacu kepada 

perilaku homoseksual atau orientasi homoseksual. Ungkapan seksual dan cinta 

erotis sesama jenis telah menjadi suatu corak dari sejarah kebanyakan budaya 

yang dikenal sejak sejarah awal . Bagaimanapun, bukanlah sampai abad ke-19 

bahwa tindakan dan hubungan seperti itu dilihat sebagai orientasi seksual yang 

bersifat relatif stabil. Penggunaan pertama kata homoseksual yang tercatat dalam 

sejarah adalah pada tahun 1869 oleh Karl-Maria Kertbeny, dan kemudian 
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dipopulerkan penggunaannya oleh Richard Freiherr von Krafft-Ebing pada 

bukunya Psychopathia Sexualis.Di tahun-tahun sejak Krafft-Ebing, 

homoseksualitas telah menjadi suatu pokok kajian dan debat. Mula-mula 

dipandang sebagai penyakit untuk diobati, sekarang lebih sering diselidiki sebagai 

bagian dari suatu proyek yang lebih besar untuk memahami Ilmu Hayat, ilmu 

jiwa, politik, genetika, sejarah dan variasi budaya dari identitas dan praktek 

seksual. status legal dan sosial dari orang yang melaksanakan tindakan homoseks 

atau mengidentifikasi diri mereka gay atau homoseks wanita beragam di seluruh 

dunia. 

     e.    Oral Seks  

Oral Seks adalah suatu variasi seks dengan memberikan stimulasi melalui 

mulut dan lidah pada organ seks / kelamin pasangannya.  Cunnilingusyaitu seks 

oral yg dilakukan seorang pria pada vagina dengan mulut ataupun lidah. Fellatio 

adalah seks oral yang dilakukan wanita kepada alat kelamin pria, penis dan testis. 

f.  Masturbasi  

Masturbasi adalah menyentuh, menggosok dan meraba bagian tubuh sendiri 

yang peka sehingga menimbulkan rasa menyenangkan untuk mendapat kepuasan 

seksual (orgasme) baik tanpa menggunakan alat maupun menggunakan alat. 

Biasanya masturbasi dilakukan pada bagian tubuh yang sensitive, namun tidak 

sama pada  masing-masing orang, misalnya: puting payudara, paha bagian dalam, 

alat kelamin (bagi wanita terletak pada klitoris dan sekitar vagina; sedangkan bagi 

laki-laki terletak pada sekitar kepala dan leher penis). Misalnya laki-laki 
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melakukan masturbasi dengan meraba penisnya, remaja perempuan menyentuh 

klitorisnya hingga dapat menimbulkan perasaan yang sangat menyenangkan atau 

bisa timbul ejakulasi pada remaja laki-laki Secara medis masturbasi tidak akan 

mengganggu kesehatan. Orang yang melakukannya tidak akan mengalami 

kerusakan pada otak atau bagian tubuh lainnya. Masturbasi juga tidak 

menimbulkan risiko fisik seperti mandul, impotensi, dan cacat asal dilakukan 

secara aman, steril, tidak menimbulkan luka dan infeksi. Risiko fisik biasanya 

berupa kelelahan. Pengaruh masturbasi biasanya bersifat psikologis seperti rasa 

bersalah, berdosa, dan rendah diri karena melakukan hal-hal yang tidak disetujui 

oleh agama dan nilai-nilai budaya sehingga jika sering dilakukan akan 

menyebabkan terganggunya konsentrasi pada remaja tertentu   

g. Berciuman (Kissing)  

Berciuman adalah sebuah proses cumbuan pada pasangan seksual dengan 

menggunakan bibir. Berciuman yang bersifat cumbuan biasanya dilakukan pada 

daerah sensitif, misalnya bibir atau leher. Ciuman yang dilakukan pada leher 

pasangan seks disebut dengan necking (Fatia, 2005)  

h.  Onani  

Onani mempunyai arti sama dengan masturbasi. Namun  ada yang 

berpendapat bahwa onani hanya diperuntukkan bagi laki-laki, sedangkan istilah 

masturbasi dapat berlaku pada perempuan maupun laki-laki. Istilah onani diambil 

dari seseorang bernama onan yang sejak kecil sering merasa kesepian. Untuk 

mengatasi rasa  kesepiannya ia mencari hiburan dengan membayangkan hal-hal 
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erotis  sambil mengeksplorasi bagian-bagian tubuhnya yang sensitif sehingga 

mendatangkan suatu kenikmatan. Nama onan ini berkembang menjadi onani. 

Istilah onani lainnya yang dipakai dengan arti sama yaitu swalayan, ngocok, 

automanipulatif.  

i.  Bercumbu berat (Petting)  

Bercumbu berat adalah melakukan hubungan seksual dengan atau tanpa 

pakaian tetapi tanpa melakukan penetrasi penis ke dalam vagina, jadi sebatas 

digesekkan saja ke alat kelamin perempuan. Ada pula yang mengatakan petting 

sebagai bercumbu berat. Biasanya dilakukan sebagai pemanasan sebelum 

melakukan hubungan seks. Walaupun tanpa melepaskan pakaian, bercumbu berat 

tetap dapat menimbulkan kehamilan tidak diinginkan karena sperma tetap bisa 

masuk ke dalam rahim, karena ketika terangsang perempuan akan mengeluarkan 

cairan yang mempermudah masuknya sperma ke dalam rahim, sedangkan sperma 

itu sendiri memiliki kekuatan untuk berenang masuk ke dalam rahim jika 

tertumpah pada celana dalam yang dikenakan perempuan, apalagi jika langsung 

mengenai bibir kemaluan  

j.  Hubungan seksual  

Hubungan seksual yaitu masuknya penis ke dalam vagina. Bila terjadi 

ejakulasi (pengeluaran cairan mani yang di  dalamnya terdapat jutaan sperma) 

dengan posisi alat kelamin laki-laki berada dalam vagina memudahkan pertemuan 

sperma dan sel telur yang menyebabkan terjadinya pembuahan dan kehamilan. 
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2.1.7.  Perilaku Seksual 

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat 

seksual,baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis.Bentuk-bentuk tingkah laku 

ini dapat beraneka ragam,mulai dari perasaan tertarik higga tingkah laku 

berkencan dan senggama.Obyek seksual dapat berupa orang,baik sejenis maupun 

lawan jenis,orang dalam khalayan atau diri sendiri.Sebagian tingkah laku ini 

memang tidak memiliki dampak,terutama bila tidak menimbulkan dampak fisik 

bagi orang yang bersangkutan atau lingkungan social.Tetapi sebagian perilaku 

seksual (yang dilakukan sebelum waktunya) justru dapat memiliki dampak 

psikologis yang sangat serius,seperti rasa bersalah,depresi,marah dan agresi. 

Perilaku seksual menurut Sarwono (2010 : 174) adalah segala tingkah laku 

yang didorong oleh hasrat seksual,baik dengan lawan jenis maupun sesama 

jenis.Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat beraneka ragam,mulai dari perasaan 

tertarik hingga tingkah laku berkencan,bercumbu dan senggama.Objek seksualnya 

bisa berupa orang lain,orang dalam khayalan diri sendiri. 

Nevid,dkk., 1995 ( dalam Amalia, 2007 : 28) mendefinisikan perilaku seks 

sebagai semua jenis aktifitas fisik yang menggunakan tubuh untuk 

mengekspresikan perasaan erotis atau perasaan afeksi.Sedangkan perilaku seks 

pra nikah sendiri adalah aktifitas seksual dengan pasangan sebelum menikah pada 

usia remaja (Cavendish, 2009 : 663). 
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2.1.8. Makna Dalam Kata 

Istilah makna (meaning) merupakan kata dan istilah yang 

membingungkan.Untuk menjelaskan istilah makna, harus dilihat dari segi kata, 

kalimat dan apa yang dibutuhkna oleh pembicara untuk berkomunikasi.Secara 

luas makna dapat di artikan sebagai pengertian yang diberikan kepada sesuatu 

bentuk kebahasaan.Secara luas makna dapat diartikan sebagai pengertian yang 

diberikan kepada sesuatu kebahasaan.Istilah makna meskipun membingungkan 

sebenarnya lebih dekat dengan kata.Sering kita berkata, apa artinya kata ini, apa 

artinya kalimat itu.(Pateda 2001 : 79) 

Bagi orang awam untuk memahami makna tertentu, ia dapat mencari di 

kamus terdapat makna kata yang disebut leksikal.Dalam kehidupan sehari-hari 

orang sulit menerapkan makna yang terdapat di dalam kamus, sebab makna 

sebuah kata sering bergeser jika berada dalam satuan kalimat. 

Kata merupakan momen kebahasaan yang bersama-sama dalam kalimat 

menyampaikan pesan dalam suatu komunikasi secara teknis, kata adalah satuan 

ujaran yang berdiri sendiri yang terdapat dalam kalimat, dapat di pisahkan, dapat 

di tukar, dapat di pindahkan dan mempunyai makna serta digunakan untuk 

berkomunikasi.Makna dalam kata yang dimaksud disini berbentuk yang sudah 

dapat di perhitungkan sebagai kata atau dapat disebut sebagai makna leksikal yang 

terdapat di dalam kamus (Pateda, 2001 : 34). Teori Teori Makna 
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 Beberapa teori tentang makna dikembangkan oleh Alston (1964:11-26) 

dalam Sobur (2001:259) diantaranya adalah : 

1. Teori Acuan (Referential Theory) 

Teori acuan merupakan salah satu jenis teori makna yang 

mengenali atau mengidentifikasikan makna suatu ungkapan dengan apa 

yang diacunya atau dengan hubungan acuan. 

2. Teori Ideasional (The Ideational Theory) 

Teori ideasional adalah suatu jenis teori makna yhang mengenali 

atau mengidentifikasikan makna suatu ungkapan dengan gagasan – 

gagasan yang berhubungan dengan ungkapan tersebut. Dalam hal ini, teori 

ideasional menghubungkan makna atau ungkapan tersebut kepada 

kesadaran. Atau dengan kata lain, teori ideasional mengidentifikasikan 

makna E (expression atau ungkapan) dengan gagasan – gagasan atau ide – 

ide yang ditimbulkan E (expression). Jadi pada dasarnya teori ini 

meletakkan gagasan (ide) sebagai titik sentral yang menentukan makna 

suatu ungkapan. 

3. Teori Tingkah Laku (Behavioral Theory) 

Teori tingkah laku merupakan salah satu jenis teori makna 

mengenai makna suatu kata atau ungkapan bahasa dengan rangsangan – 

rangsangan (stimuli) yang menimbulkan ucapan tersebut. Teori ini 

menanggapi bahsa sebagai semacam kelakukan yang mengembalikannya 

pada teori stimulus dan respon, makna menurut teori ini, merupakan 
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rangsangan untuk menumbuhkan perilaku tertentu sebagai respons kepada 

rangsangan itu tadi. 

Penelitian ini dapat dikatakan berlandaskan teori ideasional (Ideational 

Theory). Hal ini dapat dilihat dari adanya ide atau gagasan dari pencipta lagu 

berdasarkan cerita nyata dari apa yang dialami atau dipikirkan dirinya maupun 

seseorang yang bercerita sehingga menjadi inspirasi dalam menciptakan sebuah 

karya lagu. Melalui cerita tersebut, pencipta lagu berusaha mengungkapkan ide 

atau gagasan tersebut kedalam sebuah ungkapan (expression) yang dituangkan 

dalam lirik – lirik yang penuh makna. Berlandaskan teori ideasional, peneliti 

berusaha untuk melakukan pemaknaan terhadap lirik lagu “Paling Suka 69”. 

2.1.9. Teori Semiologi Saussure 

Secara etimologis istilah semiotik berasal dari bahasa Yunani semeion 

yang berarti “tanda”.Tanda itu sendiri di definisikan sebagai sesuatu yang atas 

dasar konvesi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat mewakili sesuatu yang 

lain (Eco dalam sobur, 2006 : 95).Secara termilogis, semiotik dapat didefinisikan 

sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas obyek-obyek, peristiwa-peristiwa, 

seluruh kebudayaan sebagai tanda (Eco dalam sobur, 2006 : 95).Dalam hal 

semiotik, istilah ini sering pula disebut sebagai semiologi. Keduanya lebih dapat 

saling menggantikan karena sama-sama digunakan untuk mengacu kepada ilmu 

tentang tanda tadi. 

Semiotik adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 

Tanda terdapat dimana-mana, kata tanda adalah tanda, demikian pula gerak 
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isyarat, lampu lalu lintas, bendera, dan sebagainya. Bidang kajian semiotik adalah 

mempelajari fungsi tanda dalam teks, yaitu bagaimana memahami sistem tanda 

yang ada dalam tanda teks yang berperan membimbing pembacanya agar bisa 

menangkap pesan yang terkandung di dalamnya (Komaruddin Hidayat dalam 

Sobur, 2001 : 106).  

Sedikitnya, ada lima pandangan dari Saussure tentang (1) signifier 

(penanda) dan signified (petanda); (2) form (bentuk) dan content (isi); (3) langue 

(bahasa) dan parole (tuturan, ujaran); (4) synchronic (sinkronik) dan diachronic 

(diakronik); serta (5) syntagmatic (sintagmatik) dan associative (paradigmatik) 

Pokok kajian Saussure tetang bahasa berbeda jauh dengan pendekatan para 

fololog abad ke 19.Bukannya mengkaji linguistik secara historis, berdasarkan 

garis diakronik, yaitu kajian yang melihat perubahan pada bahasa dalam waktu 

kurun tertentu. Saussure justru mengembangkan linguistik sinkronik.Dia 

mempresentasikan analisis bahasa secara umum, sebuah kajian tentang prasyarat 

keberadaan dari sembarang bahasa.Saussure mendefinisikan tanda linguistik 

sebagai entitas dua sisi (dyad).Sisi pertama disebutnya dengan petanda 

(signifier).Penanda adalah aspek material dari sebuah tanda, sebagaimana kita 

menangkap bunyi saat orang berbicara.Bunyi ini muncul dari getaran pita suara 

(yang tentu saja bersifat material).Wilayah perhatian Saussure hanya meliputi 

tanda linguistik.Dalam hal ini dia mengikuti tradisi teorisasi tanda-tanda 

“konvesional”.Sisi kedua dari tanda yaitu sisi yang mewakili secara material oleh 

penanda adalah apa yang disebut Saussure sebagai penanda (signified).Penanda 

merupakan konsep mental dari penanda tersebut. 
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Hubungan antara penanda dan petanda ini dapat digambarkan dalam 

diagram sebagai berikut : 

                             Sign 

                      Composed of 

 

                                                       

  

Gambar 2.1. Diagram Semiotik Saussure (1990 : 44) 

Saussure menyebut signified sebagai bunyi atau coretan bermakna (konsep 

material), artinya apa yang dapat dikatakan, ditulis dan dibaca. Signified adalah 

gambaran mental, yakni pikiran atau konsep aspek mental dari bahsa. Hubungan 

antara keberadaan fisik tanda dan konsep mental tersebut dinamakan 

signification.dengan kata lain signification adalah upaya dalam memberi makna 

terhadap dunia (Fiske, 1990:44) 

 Tegasnya, Saussure meyakini bahwa proses komunikasi melalu bahasa 

juga melibatkan pemindahan isi kepala : tanda – tanda membentuk kode atau 

sirkuit yang menghubungkan dua individu agar membuka isi kepala masing – 

masing. 

 Istilah Form (bentuk) dan content (materi, isi) ini oleh Gleason (Pateda, 

1994:35) diistilahkan dengan expression dan content, satu berwujud bunyi dan 

Signification 

Signifier 
(Physical Existence 

Of The Sign) 
 

Plus 
Signified 
(Mental Concept) 

External Reality 

of Meaning 
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yang lain berwujud idea. Jadi, bahasa berisi system nilai, bukan koleksi unsure 

yang ditentukan oleh materi, tetapi system itu ditentukan oleh perbedaannya. 

 Selain itu Saussure juga meletakkan dasar perbedaan antara langue dan 

parole sebagai dua pendekatan linguistik (Sobur, 2001:111). Langue adalah 

sistem pembendaan diantara tanda – tanda. Dapat dibayangkan sebagai sebuah 

lemari yang menyimpan semua kemungkinan tanda – tanda tersebut, satu demi 

satu yang mengonstruksi sebuah parole (ekspresi kebahasaan, wicara) tertentu. 

Sedangkan parole merupakan bagian dari bahasa yang sepenuhnya individual 

(Budiman, 1999a : 89), jadi dapat dipandang sebagai kombinasi yang 

memungkinkan subjek (penutur) sanggup menggunakan kode bahasa utuk 

mengungkapkan pikiran pribadinya. Selain itu, parole juga dapat dipandang 

sebagai mekanisme psikofisik yang memungkinkan subjek menampilkan 

kombinasi-kombinasi tadi. 

Synchronic dan Diachronic, berasal dari kata Yunani khronos (waktu) dan 

dua awalan syn- dan dia- masing-masing berarti “bersama” dan “melalui”. 

Dengan demikian synchronic yaitu mempelajari bahasa tanpa mempersoalkan 

urutan waktu. Perhatian ditujukan pada bahasa sezaman yang diujarkan oleh 

pembicara (Pateda, 1994:34); jadi bisa dikatakan bersifat horizontal. Diakronis 

adalah “menelusuri waktu” (Bertens, 2001:184). Jadi, studi diakronis atas bahasa 

tertentu adalah deskripsi tentang perkembangan sejarah (“melalui waktu”) 

 Ciri dasar lain langue adalah terdapat dua bentuk di dalam hubungan dan 

perbedaan antara unsur – unsur bahasa berdasarkan kegiatan mental manusia. Di 
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satu sisi dalam suatu wacana, kata – kata bersatu demi sebuah kesinambungan 

tertentu yang ditunjang oleh keluasan. Hubungan suatu sintagma suatu istilah 

kehilangan relevansinya karena istilah itu dipertentangkan dengan istilah lain yang 

mendahului dan mengikutinya atau dengan kesamaan berasosiasi dalam ingatan 

yang membentuk kelompok – kelompok tempat berbagai hubungan berkuasa. 

Hubungan ini disebut oleh Saussure hubungan asosiatif atau paradigmatik. 

Syntagmatic dan Associative (paradigmatik). Hubungan-hubungan ini 

terdapat pada kata-kata sebagai rangkaian bunyi-bunyi maupun kata-kata sebagai 

konsep. . 

2.2 Kerangka Berpikir 

 Setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda – beda memaknai 

suatu peristiwa atau obyek. Hal ini dikarenakan latar belakang pengalaman (field 

of experience) dan pengetahuan (frame of reference) yang berbeda – beda pada 

setiap individu tersebut. Dalam menciptakan sebuah pesan komunikasi, dalam hal 

ini pesan yang disampaikan dalam sebuah lagu, maka pencipta lagu tidak lepas 

dari dua hal diatas. 

 Begitu juga peneliti dalam memaknai tanda dan lambang yang ada dalam 

obyek, juga berdasarkan pengalaman dan pengetahuan peneliti. Dalam penelitian 

ini peneliti merepresentasikan seksualitas terhadap tanda dan lambang berbentuk 

tulisan pada lirik lagu “Paling Suka 69” dengan menggunakan metode semiotik 

Saussure. Sehingga dapat diperoleh hasil dan interpretasi data mengenai 

representasi seksualitas pada lirik lagu tersebut. 
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 Dalam hal ini peneliti tidak menggunakan metode semiotik Roland 

Barthes karena terlalu menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman 

personal dan kultural penggunanya, interaksi antara konvensi dalam teks dengan 

konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya sehingga terlalu panjang 

untuk memaknai satu persatu dari setiap bait lirik, degan ini penulis menggunakan 

metode semiotik Saussure dengan melihat sistem hubungan penanda dan pertanda 

melalui tanda – tanda tulisan berupa teks lirik yang berbentuk kata dan 

rangkaiannya dalam kalimat 

 Dari data – data berupa lirik lagu “Paling Suka 69”, kata – kata dan 

rangkaian kata dalam kalimat lirik lagu tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode semiotik Saussure (menitikberatkan pada aspek material 

(penanda) dan aspek mental (petanda) yang pada akhirnya diperoleh signifikasi / 

hingga menghasilkan suatu interpretasi seksualitas sebagaimana digambarkan 

dalam lirik lagu “Paling Suka 69” tersebut. Berikut gambar kerangka berpikir dari 

penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka berpikir dari penelitian 

Semiotik Saussure : 

1. Signifier atau penanda 

adalah kata, frase, 

kalimat dalam lirik lagu 

“Paling Suka 69” karya 

Julia Perez. 

2. Signified atau petanda 

adalah makna yang 

terkandung dalam kata, 

frase, kalimat dalam lirik 

lagu “Paling Suka 69” 

3. Hasil 

Representasi 

Seksualitas pada 

lirik lagu “Paling 

Suka 69” karya 

Julia Perez.Analisis 

dan kesimpulan. 

Representasi 

Seksualitas 

pada Lirik 

Lagu “Paling 

Suka 69” karya 

Julia Perez 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Dengan data yang 

digunakan adalah data kualitatif (bukan data yang terdiri atas angka – angka), 

melainkan berupa pesan – pesan verbal (tulisan) yang terdapat dalam lirik lagu 

“Paling Suka 69” karya Julia Perez. Data – data kualitatif tersebut berusaha 

diinterpretasikan dengan rujukan, acuan, atau referensi – referensi secara ilmiah. 

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode kualitatif, metode ini 

digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode 

kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, 

metode ini menyajikan secara langsung hakiki peneliti dan juga yang diteliti. Dan 

yang ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

bersama terhadap pola – pola yang dihadapi. (Meleong, 2002:5) 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Meleong (2002:4) menggunakan metode 

kualitatif sebagai berikut : 

“Metode kualitatif merupaka prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku 

yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada individu secara holistik (utuh). Jadi 

dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan kedalam variabel atau hipotesis, tetapi 

memandangnya sebagai kebutuhan.” 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



47 
 

 Metode Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif,dengan Representasi Seksualitas pada lirik lagu “Paling Suka 

69” menggunakan teori semiotika Ferdinand de Saussure, yaitu pandangan 

tentang signifier (penanda) dan signified (petanda); langue (bahasa) dan parole 

(ujaran; serta syntagmatic (sintagmatik) dan associative (paradigmatic). 

 Melalui pandangan dari Saussure itulah kemudian dijelaskan lewat 

penafsiran dengan menggunakan definisi daripada asertivis serta ciri – ciri asertif 

yang kemudian dapat ditarik suatu makna representasi seksualitas yang 

sebenarnya dari lirik lagu tersebut. Sesuai dengan ‘paradigma’ konstruktivisme, 

analisis semiotika bersifat kualitatif, jenis penelitian ini memberi peluang besar 

bagi dibuatnya interpretasi – interpretasi alternatif. (Sobur, 2001:147) 

Metode semiotika ini adalah sebuah metode yang memfokuskan dirinya 

pada tanda dan teks sebagai objek kajiannya, serta bagaimana peneliti 

menafsirkan pemahaman kode (decoding) dibalik tanda dan teks  tersebut 

(Piliang, 2003:270). Penggunaan semiologi sebagai metode pembacaan didalam 

berbagai cabang keilmuan dimungkinkan, dikarenakan ada kecenderungan dewasa 

ini untuk memandang berbagai diskursus sosial, politik, budaya, dan seni sebagai 

fenomena bahasa. Berdasarkan pandangan semiotika, bila seluruh praktek sosial 

dianggap sebagai fenomena bahasa, maka ia dapat pula dipandang sebagai tanda 

(Piliang, 2003:257) 

Dengan semiotika kita berurusan dengan tanda, dengan tanda – tanda kita 

mencoba mencari keteraturan di dunia yang centang – perenang ini, setidaknya 

agar kita mempunyai pegangan. “Apa yang dikerjakan oleh semiotika adalah 
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mengajarkan kita bagaimana menguraikan aturan – aturan tersebut dan 

membawanya pada sebuah kesadaran” (Sobur, 2003:16). 

 

3.2 Kerangka Konseptual 

3.2.1 Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Representasi 

Seksualitas pada tanda – tanda berupa tulisan, yang terdiri dari atas kata – kata 

yang membentuk kalimat yang ada pada lirik lagu “Paling Suka 69” karya Julia 

Perez. 

3.2.2 Korpus Penelitian 

Korpus adalah sekumpulan bahan yang terbatas yang ditentukan pada 

perkembangannya oleh analisis dengan semacam kesemenaan, bersifat 

sehomogen mungkin (Kurniawan, 2001:170). Korpus atau data yang dikumpulkan 

berwujud tulisan. Pada penelitian ini yang menjadi korpus adalah pada lirik lagu 

“Paling Suka 69” oleh Julia Perez. 

Alasan pengambilan lagu diatas sebagai korpus dikarenakan dalam lagu 

tersebut terdapat sebuah kritikan sosial mengenai gairah seks seorang wanita 

kepada pria yang dicintainya. dinyanyikan artis kontroversial Julia Perez dengan 

nada dan suaranya yang erotis, mendesah, penuh nafsu dan tekanan bait-bait lirik 

yang menggambarkan hubungan intim dan gaya bercinta sang penyanyi. Lagu ini 

merupakan soundtrack film Julia Perez, Pocong Minta Kawin Dan berikut adalah 

lirik lagu “Paling Suka 69” : 
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Lirik Lagu Jupe (Julia Perez) Paling Suka 69 

kau elus-elus tubuhku 

kau belai-belai rambutku 

terpejam-pejam mataku 

aduh aduh aduh nikmatnya 

duh aduh aduh asiknya 

desah indahmu menusuk kalbu 

 

kau elus-elus tubuhku 

kau belai-belai rambutku 

oh yes sungguh nikmatnya 

oh yes sungguh bahagia 

 

suka suka jupe paling suka 

kasih sayangmu luar biasa 

gairah cinta 69 

 

suka suka jupe paling suka 

kau buat aku tak berdaya 

gairah cinta pun membara 

 

halus halus halusnya selembut sutra 

irama gaya kamasutra ala india 

 

kau elus-elus tubuhku 

kau belai-belai rambutku 

oh yes sungguh nikmatnya 

oh yes sungguh bahagia 

 

suka suka jupe paling suka 

kasih sayangmu luar biasa 

gairah cinta 69 

 

suka suka jupe paling suka 

kau buat aku tak berdaya 

gairah cinta pun membara 

 

halus halus halusnya selembut sutra 

irama gaya kamasutra ala india 
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini berasal dari data primer 

dan sekunder : 

1. Data primer, Korpus atau data yang dikumpulkan oleh peneliti, 

berwujud tulisan yaitu lirik lagu yang berjudul “Paling Suka 69”. 

Data primer diperoleh dari Youtube, yang kemudian ditulis kembali 

oleh peneliti untuk dijadikan bahan penelitian. 

2. Data sekunder berasal dari bahan – bahan referensi seperti buku, 

artikel – artikel, internet yang berhubungan dengan objek kajian 

yang diteliti. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

 Analisis data dilakukan berdasarkan metode semiotik Saussure, yaitu 

menghubungkan antara signifier (penanda) dan signified (petanda) dengan melihat 

dari kata – kata dan rangkaian kata yang membentuk kalimat dalam lirik lagu 

tersebut. Kemudian menganalisis makna konotasi yang terdapat dalam lirik lagu 

yang mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sehingga diperoleh 

makna denotasi yang merupakan makna sebenarnya dari suatu kata. (Sobur, 

2002:128) 

 Untuk menemukan makna Representasi Seksualitas  atau penggambaran 

seksualitas yang terjadi dalam lirik lagu “Paling Suka 69”, maka akan dilakukan 

rekonstruksi dari bahan – bahan yang tersedia, yaitu teks lirik lagu itu sendiri. 

Sebagai proyek rekonstruksi, maka pertama – tama teks atau lirik lagu tersebut 
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dipenggal – penggal terlebih dahulu menjadi “leksia” atau susunan bacaan 

tertentu. Leksia ini dapat berupa kata, beberapa kalimat, sebuah paragraf, atau 

beberapa paragraf. 

 Sistem penanda dan petanda yang terdapat dalam lirik lagu tersebut akan 

diinterpretasikan oleh pengguna tanda sesuai dengan pengalaman atau kerangka 

referensi penggunaan tanda, melalui interaksi sosial yang dilakukan oleh 

pengguna tanda sebagai anggota masyarakat atau budaya tertentu. 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



 
 

52 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian  

 Julia Perez terlahir di Jakarta 15 Juli 1980 dengan nama Yuli Rachmawati. 

Sebelum menjadi selebriti dirinya pernah melamar kerja menjadi sekretaris di 

sebuah perusahaan swasta sebelum berkesempatan melanjutkan pendidikan di 

belanda. 

 Selama menuntut ilmu di Belanda, Jupe ‘nyambi’ bekerja sebagai model. 

Dari profesinya itulah dirinya dipertemukan dengan pria asal Prancis yang 

kelak menjadi suaminya, yaitu Damien Yusuf Perez dan dari sini jugalah ia 

mendapatkan nama beken ‘Perez’. Pertemuan dengan Damien itu membuka 

jalan lebar bagi Jupe untuk merambah karir modelling di Eropa. Dirinya 

pernah tampil di majalah FHM dan Maxim versi Prancis.  

 Setelah cukup sukses di Eropa, Jupe kembali ke tanah air hingga memulai 

karir di negeri kelahirannya sebagai bintang sejumlah sinetron antara lain 

Cinta Lokasi, Penjaga Pantai, Komedi Nakal dan Lepas Tengah Malam. 

Berkat peran beraninya dalam sinetron-sinetron tersebut, dirinya pernah 

dinobatkan menjadi salah satu dari 100 wanita terseksi versi Maxim dan FHM. 

 Jupe akhirnya memutuskan untuk menetap di Indonesia setelah karirnya 

kian bersinar, sejumlah judul sinetron kembali dperankannya setelah beberapa 

judul di atas. Dirinya juga laris menjadi bintang iklan sejumlah produk. 
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 Pada bulan april 2008, Jupe merambah dunia tarik suara dengan 

mengeluarkan album bertajuk ‘Kamasutra’ dengan hit single ‘Belah Duren’. 

Peluncuran album tersebut sempat menimbulkan kontroversi, karena Jupe 

memberikan kondom gratis bagi setiap pembelian albumnya. Hal ini 

membuatnya mendapatkan kecaman dan pencekalan di sejumlah daerah. 

 Pada bulan februari tahun 2009, Jupe kembali menjadi buah bibir setelah 

sejumlah foto seksinya beredar di internet. Bahkan sepenggal foto porno mirip 

dirinya juga sempat beredar menghebohkan dunia maya, namun Jupe tenang-

tenang saja menanggapi hal itu. Berdekatan dengan bulan tersebut Jupe 

menegaskan imejnya sebagai wanita binal nan seksi dengan berperan dalam 

film bertajuk Hantu Jamu Gendong. Film ini mendongkrak karir Jupe di 

bidang seni peran dengan spesialis peran wanita seksi menggoda. 

 Pada tahun yang sama pula, rumah tangganya dengan Damien mulai 

goyah. Hal ini disebabkan oleh kehadiran Gaston Castanyo di kehidupan Jupe. 

Atlet sepak bola asal argentina itu disinyalir menjadi penyebab utama 

keretakan rumah tangga Jupe dengan Damien. Meskipun belum resmi cerai 

pada waktu itu, Jupe dan Gaston sudah berani berpose mesra di sejumlah sesi 

pemotretan untuk tabloid dan majalah. 

 Pada pertengah 2009, Jupe dan Damien kabarnya berencana bersama-sama 

ke Prancis untuk mengurus perceraian mereka dengan biaya yang ditanggung 

bersama. Namun seiring waktu rencana ini menjadi tidak jelas 

pelaksanaannya. 
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 Pada bulan oktober 2009, Jupe membeberkan bahwa hubungannya dengan 

sang ayah, angkasajaya semakin buruk. Jupe melporkan sang ayah ke polisi 

atas tuduhan ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan ibunya. 

 Pada kuartal keempat tahun 2009 itu juga Jupe merambah dunia bisnis 

dengan mendirikan sekolah sepak bola Champions Soccer School di bilangan 

Rasuna Sahid, Jakarta. Bisnis tersebut di bantu oleh Gaston sang kekasih. 

 Jupe juga sempat ditunjuk Sutra, sebuah brand kondom ternama untuk 

menjadi brand ambassador. Selama 3 tahun Jupe akan berkeliling da 

memberikan penyuluhan tentang bahaya dan penanggulangan HIV/AIDS ke 

pelosok-pelosok. 

 Jupe kembali menebar sensasi dengan memutuskan untuk ikut terjun 

dalam dunia politik. Dirinya mencalonkan diri sebagai wakil bupati Pacitan 

pada pilkada 2010, niat Jupe itu didukung oleh tujuh partai yang tergabung 

dalam koalisi Amanat Perjuangan Rakyat. Namun akhirnya niat serius 

tersebut kandas setelah serentetan pro kontra yang mengikutinya, namun Jupe 

dianugrahi gelar oleh Keraton Surakarta karena dianggap berjasa mengangkat 

nama daerah tersebut, dirinya kini bergelar Nyo Mas Ayu Tumenggung. 

 Bulan oktober 2011, kembali foto-foto syur Jupe beredar, kali ini ia tidak 

sendiri, ia didampingi oleh sang calon suami Gaston Castanyo. Dalam foto-

foto yang di akui Jupe sebagai foto prewedding tersebut keduanya berpose 

mesra dengan busana terbuka. 

 Dan di awal November 2011, Jupe terlibat cekcok dengan bintang dangdut 

Dewi Perssik karena masalah peran dalam sebuah film, keduanya dikabarkan 
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sampai beradu fisik karena hal tersebut Dewi Perssik dikabarkan telah 

melaporkan Jupe ke polisi. 

 

4.2. Penyajian Data 

 Sebuah lirik lagu mempunyai struktur judul lagu, song, reff, bridge, 

interlude dan coda. Akan tetapi, dalam lirik lagu “Paling Suka 69”, hanya 

mempunyai struktur yang mempunyai tema dari lagu, song yang mempunyai 

isi cerita dalam lirik lagu, reff yang merupakan inti dari cerita dalam lirik lagu 

dan dengan kata lain inti dari lagu, dan bridge yang merupakan jembatan 

antara reff yang kemudian menaikkan emosi dari lagu untuk dikembalikan 

lagi ke dalam reff lagu. 

 Judul lagu mencerminkan isi dari lirik lagu yang diwakilinya “Paling Suka 

69” atau dapat diartikan sebagai sangat senang posisi bercinta angka 69, 69 

sebagai lambang posisi bercinta dalam bahasa Perancis disebut soixante-neuf, 

adalah posisi seksual di mana mulut dua orang terletak di dekat alat kelamin 

masing-masing, melakukan seks oral 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa lirik lagu “Paling 

Suka 69” oleh Julia Perez.  

Struktur bait pertama terdapat baris pertama yaitu ‘Kau elus-elus 

tubuhku’,baris kedua yaitu ‘Kau belai-belai rambutku’, baris ketiga yaitu 

‘Terpejam-pejam mataku’, baris keempat yaitu ‘aduh aduh aduh nikmatnya’, 

baris kelima yaitu ‘duh aduh aduh asyiknya’, baris keenam yaitu ‘Desah 

indahmu menusuk kalbu’. 
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Struktur bait kedua terdapat baris pertama yaitu ’Kau elus-elus 

tubuhku’, baris kedua ‘Kau belai-belai rambutku’, baris ketiga yaitu ‘Oh 

yes sungguh nikmatnya’, baris keempat yaitu ‘Oh yes sungguh bahagia’. 

Struktur bait ketiga terdapat baris pertama yaitu ‘Suka-suka jupe paling 

suka’, baris kedua yaitu ‘Kasih sayangmu luar biasa’, baris ketiga yaitu 

‘Gairah cinta 69’. 

Struktur bait keempat terdapat baris pertama yaitu ‘Suka-suka jupe 

paling suka’, baris kedua yaitu ‘Kau buat aku tak berdaya’, baris ketiga 

yaitu ‘Gairah cinta pun membara’.  

Struktur bait kelima terdapat baris pertama yaitu ‘Halus halus 

halusnya selembut sutra’, baris kedua yaitu ‘Irama gaya kamasutra ala 

india’. Berikut ini adalah keseluruhan dari lirik lagu “Paling Suka 69” 

 

Paling Suka 69 

kau elus-elus tubuhku 

kau belai-belai rambutku 

terpejam-pejam mataku 

aduh aduh aduh nikmatnya 

duh aduh aduh asiknya 

desah indahmu menusuk kalbu 

 

kau elus-elus tubuhku 

kau belai-belai rambutku 

oh yes sungguh nikmatnya 

oh yes sungguh bahagia 
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suka suka jupe paling suka 

kasih sayangmu luar biasa 

gairah cinta 69 

 

suka suka jupe paling suka 

kau buat aku tak berdaya 

gairah cinta pun membara 

 

halus halus halusnya selembut sutra 

irama gaya kamasutra ala india 

 

Berdasarkan pengamatan lirik lagu “Paling Suka 69”, maka hasil 

pengamatan tersebut kemudian akan diinterpretasikan dan di sajikan 

representasinya, setelah itu akan diketahui pesan yang terkandung didalamnya 

tentang representasi seksualitas pada lirik lagu “Paling Suka 69” oleh Julia 

Perez. Lirik lagu tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan landasan teori 

dari Ferdinand de Saussure, untuk mengetahui pengungkapan representasi 

yang nantinya dalam hasil representasi tersebut mengandung sebuah pesan 

sosial. 

 

4.3. “Paling Suka 69” Menurut Dikotomi Saussure 

      Objek dari penelitian ini adalah lirik lagu “Paling Suka 69” yang secara 

keseluruhan dapat ‘dibedah’ dengan menggunakan dikotomi-dikotomi dari 

Saussure, yaitu pandangan tentang signifier (penanda) dan signified 

(petanda);  form (bentuk) dan content (isi); langue (bahasa) dan parole 
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(tuturan, ujaran); synchronic (sinkronik) dan diachronic (diakronik); 

syntagmatic (sintagmatik) dan associative (paradigmatik) dalam Sobur 

(2003:46). 

       Pada lirik lagu “Paling Suka 69” akan dimaknai menurut struktur 

lagunya, yaitu: 

1. Signifier (penanda) dan Signified (petanda) 

 Signifier-nya (penanda) adalah lirik lagu atau kata-kata yang 

terdapat dalam judul lagu “Paling Suka 69” mulai dari judul lagu 

sampai dengan bait terakhir. 

 Signified-nya (petanda) adalah makna tersembunyi atau gambaran 

mental, pikiran, atau konsep yang ada dalam kata-kata yang digunakan 

oleh peneliti lirik lagu “Paling Suka 69”. 

2. Form (bentuk) dan Content (isi) 

 Form-nya (bentuk) adalah keseluruhan dari isi lirik lagu “Paling 

Suka 69” yang mempunyai unsur bahasa yang terasa ambigu. 

Ambiguitas ini didasarkan pada makna suatu kata. Setiap kata dapat 

saja mengandung lebih dari satu makna. Dapat saja sebuah kata 

mengacu pada sesuatu yang berbeda sesuai dengan lingkungan 

pemakainya. Dengan kata lain, sifat kontruksi yang dapat diberi lebih 

dari satu tafsiran. 

 Content (isi) yang ada dalam lirik lagu “Paling Suka 69” ini 

mengandung wacana sebagai sangat senang posisi bercinta posisi angka 
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69, 69 sebagai lambang posisi bercinta dalam bahasa Perancis 

disebut soixante-neuf, adalah posisi seksual di mana mulut dua orang 

terletak di dekat alat kelamin masing-masing, melakukan seks oral  

3. Langue (bahasa) dan Parole (tuturan, ujaran) 

 Langue-nya (bahasa) adalah keseluruhan unsur-unsur berupa kata 

dalam hubungannya satu sama lain yang dimaknai dengan tingkat 

kebahasaan sehari-hari. 

 Parole-nya (tuturan, ujaran) berupa kalimat-kalimat yang 

merupakan ekspresi bahasa pada setiap baris lirik lagu. 

4. Synchronic (sinkronik) dan Diachronic (diakronik) 

 Pendekatan sinkronis mempelajari keseluruhan arti bahasa yang 

ada pada lirik lagu “Paling Suka 69” tanpa mempersoalkan waktu. 

Sedangkan pendekatan diakronis adalah melihat unsur waktu yaitu 

masa lalu dimana pada lagu “Paling Suka 69” sebagai posisi bercinta 

yang di sukai oleh seorang wanita yang sangat mengagumi seorang pria 

yang memberikan hasrat seksual kepada siwanita tersebut. 

5. Syntagmatic (sintagmatik) dan Associative (paradigmatik) 

Syntagmatic (sintagmatik) menghasilkan rangkaian yang 

membentuk sebuah kumpulan tanda yang berurutan secara logis. 

Menunjuk hubungan suatu tanda dengan tanda-tanda lainnya, baik yang 

mendahului atau mengikutinya. Hubungan sintagmatik mengajak kita 
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untuk memprediksi apa yang terjadi kemudian. Kesadaran ini meliputi 

kesadaran logis, kausalitas atau sebab-akibat. 

Sedangkan, associative (paradigmatik) bisa dikatakan memiliki 

hubungan yang saling menggantikan. Hubungan eksternal suatu tanda 

dengan tanda lain. Tanda lain yang bisa berhubungan secara 

paradigmatik adalah tanda-tanda satu kelas sistem. 

 

4.4.Analisis Data 

4.4.1 Judul lagu “Paling Suka 69” 

Dalam hal ini peneliti tidak menggunakan metode semiotik Roland 

Barthes karena terlalu menekankan interaksi antara teks dengan 

pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi antara konvensi 

dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh 

penggunanya sehingga terlalu panjang untuk memaknai satu persatu dari 

setiap bait lirik, degan ini penulis menggunakan metode semiotik Saussure 

dengan melihat sistem hubungan penanda dan pertanda melalui tanda – 

tanda tulisan berupa teks lirik yang berbentuk kata dan rangkaiannya 

dalam kalimat 

  Dari data – data berupa lirik lagu “Paling Suka 69”, kata – kata dan 

rangkaian kata dalam kalimat lirik lagu tersebut kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode semiotik Saussure (menitikberatkan pada 

aspek material (penanda) dan aspek mental (petanda) yang pada akhirnya 
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diperoleh signifikasi / hingga menghasilkan suatu interpretasi seksualitas 

sebagaimana digambarkan dalam lirik lagu “Paling Suka 69” tersebut. 

       Pada judul lagu tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang 

kemudian menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu 

sebuah petanda yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang 

merupakan sebuah penanda. Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata 

yang kemudian dirangkai menjadi baris kalimat yang menandakan bahwa 

dalam penanda “Paling Suka 69” merupakan wujud dari petanda yang 

disampaikan dengan bentuk tulisan yang menjadi lirik lagu sehingga 

menjadikan sebuah tanda yang bermakna menjadi “Paling Suka 69”. 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap 

kata yang tersusun dari baris kalimat dalam judul “Paling Suka 69”, yaitu 

‘Paling’, ‘Suka’, ‘69’. 

 Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi baris judul dari 

lagu tersebut, yaitu “Paling Suka 69”. Pada baris judul “Paling Suka 69” 

merupakan baris kalimat yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata 

“69”. Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “Paling Suka 69” yang 

kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. Baris kalimat 

“Paling Suka 69” tidak akan menjadi “Paling Suka 69” tanpa adanya 

sekumpulan tanda dari kata-kata “Paling Suka 69”, dan hal tersebut tidak 

akan menjadi sebuah tanda yang bermakna dalam baris kalimat karena 

tidak adanya sebuah kata yang membentuk sebuah kalimat. 
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       Secara denotasi pada kalimat Paling Suka 69. Kata Paling, paling 

berasal dari kata paling yang berarti terlampau amat atau sebanyak-

banyaknya, suka adalah berkeadaan senang (girang), 69 dalam bahasa 

Perancis disebut soixante-neuf, adalah posisi seksual di mana mulut dua 

orang terletak di dekat alat kelamin masing-masing, melakukan seks oral. 

Orang yang melakukan posisi ini berbentuk seperti 6 dan 9. Posisi ini 

dapat melibatkan kombinasi jenis kelamin apapun.Angka 69 adalah bentuk 

lambang seksualitas. 

       Jadi, kalimat Paling Suka 69, makna denotasinya adalah Sangat 

senang brcinta atau berhubungan badan dengan posisi 69. Makna 

konotasinya adalah sangat senang posisi seksual atau bercinta di mana 

mulut dua orang terletak didekat alat kelamin masing-masing, sambil 

melakukan seks oral. 

Bait 1 

kau elus-elus tubuhku 

kau belai-belai rambutku 

terpejam-pejam mataku 

aduh aduh aduh nikmatnya 

duh aduh aduh asiknya 

desah indahmu menusuk kalbu 
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1. Bait pertama baris ke 1 “Kau elus-elus tubuhku” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang 

kemudian menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu 

sebuah petanda yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang 

merupakan sebuah penanda. Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata 

yang kemudian dirangkai menjadi baris kalimat yang menandakan bahwa 

dalam penanda “Kau elus-elus tubuhku” merupakan wujud dari petanda 

yang disampaikan dengan bentuk tulisan yang menjadi lirik lagu sehingga 

menjadikan sebuah tanda yang bermakna menjadi “Kau elus-elus 

tubuhku”. 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap 

kata yang tersusun dari baris kalimat “Kau elus-elus tubuhku” yaitu ‘Kau’; 

‘elus-elus’; ‘tubuh’; ‘ku’. 

       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris 

pada lirik lagu tersebut, yaitu “Kau elus-elus tubuhku”. 

       Pada baris “Kau elus-elus tubuhku” merupakan sebuah baris kalimat 

yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘Kau’; ‘elus-elus; ‘tubuh’; 

‘ku’. Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “Kau elus-elus tubuhku” 

yang kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. Baris 

kalimat  “Kau elus-elus tubuhku” tidak akan menjadi kalimat  “Kau elus-

elus tubuhku” tanpa adanya sekumpulan tanda dari kata-kata ‘Kau’; ‘elus-

elus; ‘tubuh; ‘ku’ dan hal tersebut tidak akan menjadi sebuah tanda yang 
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bermakna dalam baris kalimat apabila tidak adanya sebuah kata yang 

membentuk sebuah kalimat. 

 Pada kalimat “Kau elus-elus tubuhku” secara denotasi, terdapat kata 

kau yang berarti dia atau menunjuk pada orang lain, elus-elus yang 

artinya meraba atau membelai, tubuh adalah bagian badan yang terutama, 

kelihatan dari bagian ujung kaki hingga rambut, ku adalah sebagai aku 

atau menunjuk pada diri sendiri atau kata ganti orang pertama.  

. Makna denotasinya adalah si pria meraba tubuhnya. Makna 

konotasinya adalah dia lebih suka di raba tubuhnya. Makna 

keseluruhannya adalah dia lebih suka di raba tubuhnya dengan 

pasangannya. 

2. Bait pertama baris ke 2 “Kau belai-belai rambutku” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang 

kemudian menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu 

sebuah petanda yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang 

merupakan sebuah penanda. Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata 

yang kemudian dirangkai menjadi baris kalimat yang menandakan bahwa 

dalam penanda “Kau belai-belai rambutku” merupakan wujud dari 

petanda yang disampaikan dengan bentuk tulisan yang menjadi lirik lagu 

sehingga menjadikan sebuah tanda yang bermakna menjadi “Kau belai-

belai rambutku”. 
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       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap 

kata yang tersusun dari baris kalimat “Kau belai-belai rambutku”, yaitu 

‘Kau; belai-belai; rambut; ku’.. 

       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris 

pada lirik lagu tersebut, yaitu “Kau belai-belai rambutku”. 

       Pada baris “Kau belai-belai rambutku” merupakan sebuah baris 

kalimat yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘Kau; belai-belai; 

rambut; ku’. Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “Kau belai-

belai rambutku”  yang kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat 

dimaknai. Baris kalimat  “Kau belai-belai rambutku” tidak akan menjadi 

kalimat  “Kau belai-belai rambutku” tanpa adanya sekumpulan tanda dari 

kata-kata ‘Kau; belai-belai; rambut; ku’, dan hal tersebut tidak akan 

menjadi sebuah tanda yang bermakna dalam baris kalimat apabila tidak 

adanya sebuah kata yang membentuk sebuah kalimat. 

 Pada kalimat “Kau belai-belai rambutku” secara denotasi, kata Kau 

yang berarti dia atau menunjuk pada orang lain, belai-belai berasal dari 

kata membelai artinya meraba atau elus, rambut berarti bulu yg tumbuh 

pada kulit manusia (terutama di kepala), ku yang berarti aku atau 

menunjuk pada diri sendiri atau kata ganti orang pertama.  

 Makna denotasinya adalah si pria meraba atau membelai rambutnya. 

makna konotasinya adalah dia suka di belai rambutnya. Makna 

keseluruhan adalah dia lebih suka di belai rambutnya dengan si pria.  
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3. Bait pertama baris ke 3 “Terpejam-pejam mataku” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang 

kemudian menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu 

sebuah petanda yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang 

merupakan sebuah penanda. Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata 

yang kemudian dirangkai menjadi baris kalimat yang menandakan bahwa 

dalam penanda “Terpejam-pejam mataku” merupakan wujud dari petanda 

yang disampaikan dengan bentuk tulisan yang menjadi lirik lagu sehingga 

menjadikan sebuah tanda yang bermakna menjadi “Terpejam-pejam 

mataku”. 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap 

kata yang tersusun dari baris kalimat “Terpejam-pejam mataku”, yaitu 

‘terpejam-pejam; mata; ku. 

       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris 

pada lirik lagu tersebut, yaitu “terpejam-pejam mataku”. 

       Pada baris “Terpejam-pejam mataku” merupakan sebuah baris kalimat 

yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘Terpejam-pejam; mata; 

ku’. Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “Terpejam-pejam 

mataku”  yang kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. 

Baris kalimat  “Terpejam-pejam mataku” tidak akan menjadi kalimat  

“Terpejam-pejam mataku” tanpa adanya sekumpulan tanda dari kata-kata 

‘Terpejam-pejam; mata; ku’, dan hal tersebut tidak akan menjadi sebuah 
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tanda yang bermakna dalam baris kalimat apabila tidak adanya sebuah kata 

yang membentuk sebuah kalimat. 

Pada kalimat “Terpejam-pejam mataku” secara denotasi, kata 

Terpejam-pejam adalah tertutup matanya, mata yang artinya indra untuk 

melihat, ku yang berarti aku atau menunjuk pada diri sendiri atau kata 

ganti orang pertama.  

 Makna denotasinya adalah membuka tutup matanya. Makna 

konotasinya adalah mulai bergairah. Makna keseluruhannya adalah dia 

membuka tutup matanya karena mulai bergairah. 

4. Bait pertama baris ke 4 “Aduh aduh aduh nikmatnya” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah petanda 

yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan sebuah penanda. 

Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian dirangkai menjadi 

baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda “aduh aduh nikmatnya” 

merupakan wujud dari petanda yang disampaikan dengan bentuk tulisan yang 

menjadi lirik lagu sehingga menjadikan sebuah tanda yang bermakna menjadi 

“aduh aduh nikmatnya”. 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “aduh aduh aduh nikmatnya”, yaitu ‘aduh; 

aduh; aduh; nikmat;nya. 

       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada lirik 

lagu tersebut, yaitu “aduh aduh aduh nikmatnya”. 
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       Pada baris “aduh aduh aduh nikmatnya” merupakan sebuah baris kalimat 

yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘aduh; aduh; aduh; nikmat; nya’. 

Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “aduh aduh aduh nikmatnya” yang 

kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. Baris kalimat  “aduh 

aduh aduh nikmatnya” tidak akan menjadi kalimat  “aduh aduh aduh nikmatnya”  

tanpa adanya sekumpulan tanda dari kata-kata ‘aduh; aduh; aduh; nikmat; nya’, 

dan hal tersebut tidak akan menjadi sebuah tanda yang bermakna dalam baris 

kalimat apabila tidak adanya sebuah kata yang membentuk sebuah kalimat. 

 Pada kalimat “aduh aduh aduh nikmatnya” secara denotasi, kata aduh 

adalah kata seru untuk menyatakan rasa heran atau sakit, nikmat adalah enak, 

merasa puas, atau senang, nya adalah yg merupakan varian pronomina persona 

ia/dia dan pronomina benda yg menyatakan milik, pelaku, atau penerima. Makna 

denotasinya adalah seperti merasa kesakitan tapi bikin enak dan puas. Makna 

konotasinya adalah mulai merasa bergairah dan puas. Makna keseluruhannya 

adalah dia merasakan sakit yang enak hingga membuat dia tambah bergairah. 

5. Bait pertama baris ke 5 “duh aduh aduh asiknya” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah petanda 

yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan sebuah penanda. 

Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian dirangkai menjadi 

baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda “duh aduh aduh asiknya” 

merupakan wujud dari petanda yang disampaikan dengan bentuk tulisan yang 

menjadi lirik lagu sehingga menjadikan sebuah tanda yang bermakna menjadi 

“duh aduh aduh asiknya”. 
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       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “duh aduh aduh asiknya”, yaitu ‘duh; aduh; 

aduh; asik; nya’. 

       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada lirik 

lagu tersebut, yaitu “duh aduh aduh asiknya”. 

       Pada baris “duh aduh aduh asiknya” merupakan sebuah baris kalimat yang 

tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘duh; aduh; aduh; asik; nya’. Sehingga 

menghasilkan sebuah baris kalimat “duh aduh aduh asiknya” yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. Baris kalimat  “duh aduh aduh 

asiknya” tidak akan menjadi kalimat  “duh aduh aduh asiknya”  tanpa adanya 

sekumpulan tanda dari kata-kata ‘duh; aduh; aduh; asik; nya’, dan hal tersebut 

tidak akan menjadi sebuah tanda yang bermakna dalam baris kalimat apabila 

tidak adanya sebuah kata yang membentuk sebuah kalimat. 

 Pada kalimat “duh aduh aduh asiknya” secara denotasi, kata duh di ambil 

dari kata aduh yang artinya kata seru untuk menyatakan rasa heran atau sakit , 

asik adalah melakukan sesuatu dengan gemarnya atau berahi; cinta kasih; sangat 

suka (gemar), nya adalah yang merupakan varian pronomina persona ia/dia dan 

pronomina benda yang menyatakan milik, pelaku, atau penerima. Makna 

denotasinya adalah rasa sakit yang bikin dia sangat suka. Makna konotasinya 

adalah merasa menikmati gairahnya. Makna keseluruhannya adalah rasa sakit 

yang benar-benar membuat dia menikmati gairahnya. 

6. Bait pertama baris ke 6 “Desah indahmu menusuk kalbu” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah petanda 

yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan sebuah penanda. 
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Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian dirangkai menjadi 

baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda “Desah indahmu menusuk 

kalbu” merupakan wujud dari petanda yang disampaikan dengan bentuk tulisan 

yang menjadi lirik lagu sehingga menjadikan sebuah tanda yang bermakna 

menjadi “Desah indahmu menusuk kalbu”. 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “Desah indahmu menusuk kalbu”, yaitu ‘Desah; 

indah; mu; menusuk; kalbu’. 

       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada lirik 

lagu tersebut, yaitu “Desah indahmu menusuk kalbu”. 

       Pada baris “Desah indahmu menusuk kalbu” merupakan sebuah baris kalimat 

yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘Desah; indah; mu; menusuk; 

kalbu’, Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “Desah indahmu menusuk 

kalbu” yang kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. Baris 

kalimat “Desah indahmu menusuk kalbu” tidak akan menjadi kalimat “Desah 

indahmu menusuk kalbu” tanpa adanya sekumpulan tanda dari kata-kata ‘Desah; 

indah; mu; menusuk; kalbu’, dan hal tersebut tidak akan menjadi sebuah tanda 

yang bermakna dalam baris kalimat apabila tidak adanya sebuah kata yang 

membentuk sebuah kalimat. 

Pada kalimat “Desah indahmu menusuk kalbu” secara denotasi, kata Desah 

adalah nafas, indah yang artinya keadaan yang enak di pandang, cantik atau elok, 

mu di ambil dari kata kamu yang artinya kamu sebagai penunjuk pemilik, 

menusuk artinya mencocok dengan barang yang runcing atau mencoblos, kalbu 

artinya hati. 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



71 
 

 Makna denotasinya adalah nafas indahnya seperti mencoblos hati. Makna 

konotasinya adalah desahan nafas semakin membuat suasana hati tenang dan 

bergairah. Makna keseluruhannya adalah desahan nafas semakin membuat dia 

menikmati dan bergairah hingga benar-benar membuat hatinya senang. 

 Rangkaian makna keseluruhan dari bait pertama yang terdiri dari enam 

kalimat ini adalah Jupe paling suka di belai mulai dari ujung kepala hingga ujung 

kaki dan jupe akan lebih bergairah lagi jika si pria (Gaston) sedikit menyiksa 

dirinya hingga kesakitan tak berdaya. Desahan nafas juga bisa membuat suasana 

hatinya lebih bergairah dan puas. Bait pertama ini menggambarkan suasana 

pemanasan (Foreplay) sebelum melakukan hubungan intim dengan pasangan. 

Bait 2 

kau elus-elus tubuhku 

kau belai-belai rambutku 

oh yes sungguh nikmatnya 

oh yes sungguh bahagia 

1. Bait kedua baris ke 1 “Kau elus-elus tubuhku”. 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah petanda 

yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan sebuah penanda. 

Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian dirangkai menjadi 

baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda “Kau elus-elus tubuhku” 

merupakan wujud dari petanda yang disampaikan dengan bentuk tulisan yang 
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menjadi lirik lagu sehingga menjadikan sebuah tanda yang bermakna menjadi 

“Kau elus-elus tubuhku”. 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “Kau elus-elus tubuhku” yaitu ‘Kau’; ‘elus-elus’; 

‘tubuh’; ‘ku’. 

       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada lirik 

lagu tersebut, yaitu “Kau elus-elus tubuhku”. 

       Pada baris “Kau elus-elus tubuhku” merupakan sebuah baris kalimat yang 

tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘Kau’; ‘elus-elus; ‘tubuh’; ‘ku’. 

Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “Kau elus-elus tubuhku” yang 

kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. Baris kalimat  “Kau 

elus-elus tubuhku” tidak akan menjadi kalimat  “Kau elus-elus tubuhku” tanpa 

adanya sekumpulan tanda dari kata-kata ‘Kau’; ‘elus-elus; ‘tubuh; ‘ku’ dan hal 

tersebut tidak akan menjadi sebuah tanda yang bermakna dalam baris kalimat 

apabila tidak adanya sebuah kata yang membentuk sebuah kalimat. 

 Pada kalimat “Kau elus-elus tubuhku” secara denotasi, terdapat kata kau 

yang berarti dia atau menunjuk pada orang lain, elus-elus yang artinya meraba 

atau membelai, tubuh yang bagian badan yang terutama kelihatan dari bagian 

ujung kaki hingga rambut, ku adalah sebagai aku atau menunjuk pada diri sendiri 

atau kata ganti orang pertama.  

. Makna denotasinya adalah si pria meraba tubuhnya. Makna konotasinya adalah 

si pria (Gaston) memberikan rangsangan dengan membelai tubuhnya. Makna 

keseluruhannya adalah dia lebih suka di belai tubuhnya 
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2. Bait kedua baris 2 “Kau belai-belai rambutku” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah petanda 

yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan sebuah penanda. 

Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian dirangkai menjadi 

baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda “Kau belai-belai 

rambutku” merupakan wujud dari petanda yang disampaikan dengan bentuk 

tulisan yang menjadi lirik lagu sehingga menjadikan sebuah tanda yang bermakna 

menjadi “Kau belai-belai rambutku”. 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “Kau belai-belai rambutku”, yaitu ‘Kau; belai-

belai; rambut; ku’.. 

       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada lirik 

lagu tersebut, yaitu “Kau belai-belai rambutku”. 

       Pada baris “Kau belai-belai rambutku” merupakan sebuah baris kalimat yang 

tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘Kau; belai-belai; rambut; ku’. 

Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “Kau belai-belai rambutku”  yang 

kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. Baris kalimat  “Kau 

belai-belai rambutku” tidak akan menjadi kalimat  “Kau belai-belai rambutku” 

tanpa adanya sekumpulan tanda dari kata-kata ‘Kau; belai-belai; rambut; ku’, dan 

hal tersebut tidak akan menjadi sebuah tanda yang bermakna dalam baris kalimat 

apabila tidak adanya sebuah kata yang membentuk sebuah kalimat. 

 Pada kalimat “Kau belai-belai rambutku” secara denotasi, kata Kau yang 

berarti dia atau menunjuk pada orang lain, belai-belai berasal dari kata membelai 
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artinya meraba atau elus, rambut berarti bulu yg tumbuh pada kulit manusia 

(terutama di kepala), ku yang berarti aku atau menunjuk pada diri sendiri atau 

kata ganti orang pertama.  

 Makna denotasinya adalah si pria meraba atau membelai rambutnya. makna 

konotasinya adalah dia suka di belai rambutnya. Makna keseluruhan adalah dia 

lebih suka di belai rambutnya dengan si pria. 

3. Bait kedua baris ke 3 “oh yes sungguh nikmatnya” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah petanda 

yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan sebuah penanda. 

Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian dirangkai menjadi 

baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda “oh yes sungguh 

nikmatnya” merupakan wujud dari petanda yang disampaikan dengan bentuk 

tulisan yang menjadi lirik lagu sehingga menjadikan sebuah tanda yang bermakna 

menjadi “oh yes sungguh nikmatnya”. 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “oh yes sungguh nikmatnya”, yaitu ‘oh; yes; 

sungguh; nikmat; nya’. 

       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada lirik 

lagu tersebut, yaitu “oh yes sungguh nikmatnya”. 

       Pada baris “oh yes sungguh nikmatnya” merupakan sebuah baris kalimat 

yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘oh; yes; sungguh; nikmat; nya’. 

Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “oh yes sungguh nikmatnya” yang 

kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. Baris kalimat  “oh 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



75 
 

yes sungguh nikmatnya” tidak akan menjadi kalimat  “oh yes sungguh 

nikmatnya”  tanpa adanya sekumpulan tanda dari kata-kata ‘oh; yes; sungguh; 

nikmat; nya’, dan hal tersebut tidak akan menjadi sebuah tanda yang bermakna 

dalam baris kalimat apabila tidak adanya sebuah kata yang membentuk sebuah 

kalimat. 

 Pada kalimat “oh yes sungguh nikmatnya” secara denotasi, kata oh artinya 

kata seru untuk menyatakan rasa kecewa, haru, yakin, yes jika di bahasa 

indonesiakan menjadi ya yang menyatakan sanggup, setuju atau bisa, sungguh 

yang berarti benar (cocok dengan keadaan yang sebenarnya, tidak bohong); betul, 

nikmat artinya merasa puas atau suka, nya adalah yg merupakan varian 

pronomina persona ia/dia dan pronomina benda yg menyatakan milik, pelaku, 

atau penerima Makna denotasinya adalah yakin bahwa sangat enak, makna 

konotasinya adalah benar-benar merasakan nikmat atau puas. Makna 

keseluruhan adalah dia benar-benar merasakan enak dan nikmat. 

4. Bait kedua baris ke 4 “ Oh yes sungguh bahagia” 

  Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah petanda 

yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan sebuah penanda. 

Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian dirangkai menjadi 

baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda “oh yes sungguh 

bahagia” merupakan wujud dari petanda yang disampaikan dengan bentuk 

tulisan yang menjadi lirik lagu sehingga menjadikan sebuah tanda yang bermakna 

menjadi “oh yes sungguh bahagia”. 
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  Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “oh yes sungguh bahagia”, yaitu ‘oh; yes; 

sungguh; bahagia’. 

        Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada 

lirik lagu tersebut, yaitu “oh yes sungguh bahagia”. 

    Pada baris “oh yes sungguh nikmatnya” merupakan sebuah baris kalimat 

yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘oh; yes; sungguh; bahagia’. 

Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “oh yes sungguh bahagia” yang 

kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. Baris kalimat  “oh 

yes sungguh bahagia” tidak akan menjadi kalimat  “oh yes sungguh bahagia”  

tanpa adanya sekumpulan tanda dari kata-kata ‘oh; yes; sungguh; bahagia’, dan 

hal tersebut tidak akan menjadi sebuah tanda yang bermakna dalam baris kalimat 

apabila tidak adanya sebuah kata yang membentuk sebuah kalimat. 

  Pada kalimat “oh yes sungguh bahagia” secara denotasi, kata oh artinya 

kata seru untuk menyatakan rasa kecewa, haru, yakin, yes jika di bahasa 

indonesiakan menjadi ya yang menyatakan sanggup, setuju atau bisa, sungguh 

yang berarti benar (cocok dng keadaan yg sebenarnya, tidak bohong, tidak 

lancung); betul, bahagia artinya keadaan atau perasaan senang dan tenteram 

(bebas dr segala yg menyusahkan, Makna denotasinya adalah merasa senang, 

makna konotasinya adalah benar-benar sangat senang. Makna keseluruhan 

adalah dia benar-benar merasa senang. 

 Makna keseluruhan yang terkandung dari bait kedua yang terdiri dari empat 

kalimat ini adalah Jupe lebih senang di belai dari atas kepala hingga kaki dan dia 

akan menikmatinya dalam keadaan apapun. 
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  Bait 3 

Suka suka jupe paling suka 

Kasih sayangmu luar biasa 

Gairah cinta 69 

 

1. Bait ke tiga baris ke1 “ Suka suka jupe paling suka” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah 

petanda yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan 

sebuah penanda. Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian 

dirangkai menjadi baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda 

“Suka suka jupe paling suka” merupakan wujud dari petanda yang 

disampaikan dengan bentuk tulisan yang menjadi lirik lagu sehingga 

menjadikan sebuah tanda yang bermakna menjadi “Suka suka jupe paling 

suka”. 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “Suka suka jupe paling suka”, yaitu ‘suka; 

suka; jupe; paling; suka’. 

       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada 

lirik lagu tersebut, yaitu “suka suka jupe paling suka”. 

    Pada baris “Suka suka jupe paling suka” merupakan sebuah baris 

kalimat yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘suka; suka; jupe; 

paling; suka’. Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “suka suka jupe 

paling suka” yang kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



78 
 

dimaknai. Baris kalimat  “suka suka jupe paling suka” tidak akan menjadi 

kalimat  “suka suka jupe paling suka”  tanpa adanya sekumpulan tanda dari 

kata-kata ‘suka; suka; jupe; paling; suka’, dan hal tersebut tidak akan 

menjadi sebuah tanda yang bermakna dalam baris kalimat apabila tidak 

adanya sebuah kata yang membentuk sebuah kalimat. 

 Pada kalimat “suka suka jupe paling suka” secara denotasi, kata suka 

artinya berkeadaan senang ( girang hati), Jupe dalam lirik lagu ini adalah si 

pencipta dan yang menyanyikan lagu paling suka 69,dia mengungkapkan 

jiwa dan hatinya pada Gaston, paling adalah yang teramat, Makna 

denotasinya adalah kesukaan Jupe, makna konotasinya adalah sesuatu yang 

paling Jupe senangi. Makna keseluruhan adalah sesuatu yang memang benar-

benar dia senangi. 

2. Bait ketiga baris ke2 “ Kaih sayangmu luar biasa” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah 

petanda yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan 

sebuah penanda. Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian 

dirangkai menjadi baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda 

“Kasih sayangmu luar biasa” merupakan wujud dari petanda yang 

disampaikan dengan bentuk tulisan yang menjadi lirik lagu sehingga 

menjadikan sebuah tanda yang bermakna menjadi “Kasih sayangmu luar 

biasa”. 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “Kasih sayangmu luar biasa”, yaitu ‘Kasih; 

sayang; mu; luar; biasa’. 
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     Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada 

lirik lagu tersebut, yaitu “Kasih sayangmu luar biasa”. 

    Pada baris “Kasih sayangmu luar biasa” merupakan sebuah baris 

kalimat yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘Kasih; sayang; mu; 

luar biasa’. Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “Kasih sayangmu 

luar biasa” yang kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. 

Baris kalimat  “Kasih sayangmu luar biasa” tidak akan menjadi kalimat  

“Kasih sayangmu luar biasa” tanpa adanya sekumpulan tanda dari kata-kata 

‘Kasih; sayang; mu; luar biasa’, dan hal tersebut tidak akan menjadi sebuah 

tanda yang bermakna dalam baris kalimat apabila tidak adanya sebuah kata 

yang membentuk sebuah kalimat. 

 Pada kalimat “Kasih sayangmu luar biasa” secara denotasi, kata Kasih 

artinya perasaan sayang (cinta, suka kepada)  sayang  adalah mencintai, mu  

adalah kamu sebagai penunjuk pemilik (si pria) luar biasa artinya tidak 

seperti biasanya; istimewa, Makna denotasinya adalah perasaan cinta yang 

sangat istimewa , makna konotasinya adalah perasaan cinta yang sangat 

istimewa. Makna keseluruhan adalah dia benar-benar merasa senang dan di 

cintai. 

3. Bait ketiga baris ke3 “Gairah Cinta 69” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah 

petanda yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan 

sebuah penanda. Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian 

dirangkai menjadi baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda 

“Gairah Cinta 69” merupakan wujud dari petanda yang disampaikan dengan 
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bentuk tulisan yang menjadi lirik lagu sehingga menjadikan sebuah tanda 

yang bermakna menjadi “Gairah Cinta 69”.a 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “Gairah Cinta 69”, yaitu ‘Gairah; Cinta; 

69’. 

      Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada 

lirik lagu tersebut, yaitu “Gairah Cinta 69”. 

   Pada baris “Gairah Cinta 69” merupakan sebuah baris kalimat yang 

tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘Gairah; Cinta; 69’. Sehingga 

menghasilkan sebuah baris kalimat “Gairah Cinta 69” yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. Baris kalimat  “Gairah 

Cinta 69” tidak akan menjadi kalimat  “Gairah Cinta 69”  tanpa adanya 

sekumpulan tanda dari kata-kata ‘Gairah; Cinta; 69’, dan hal tersebut tidak 

akan menjadi sebuah tanda yang bermakna dalam baris kalimat apabila tidak 

adanya sebuah kata yang membentuk sebuah kalimat. 

 Pada kalimat “Gairah Cinta 69” secara denotasi, kata Gairah artinya 

Keinginan (hasrat, keberanian) yang kuat,  Cinta  adalah ungkapan perasaan 

suka, 69  adalah  sebagai symbol posisi bercinta (berhubungan intim) dimana 

dalam bahasa Perancis disebut soixante-neuf, adalah posisi seksual di mana 

mulut dua orang terletak di dekat alat kelamin masing-masing, melakukan 

seks oral. Makna denotasinya adalah paling suka posisi bercinta seks oral, 

makna konotasinya adalah paling suka posisi bercinta 69. Makna 

keseluruhan adalah paling suka gaya bercinta seks oral berbentuk angka 69. 
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  Makna keseluruhan yang terkandung dari bait ketiga yang terdiri 

dari tiga kalimat ini adalah Jupe sangat senang sekali terhadap kasih sayang 

yang di berikan oleh si cowok tersebut dengan melakukan seks oral 

berbentuk seperti angka 69 di mana mereka sama-sama memberikan 

kepuasan batin yang membuat Jupe benar-benar sangat menikmati. 

Bait 4 

suka suka jupe paling suka 

kau buat aku tak berdaya 

gairah cinta pun membara 

1. Bait keempat baris ke 1 “Suka suka jupe paling suka” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah 

petanda yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan 

sebuah penanda. Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian 

dirangkai menjadi baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda 

“Suka suka jupe paling suka” merupakan wujud dari petanda yang 

disampaikan dengan bentuk tulisan yang menjadi lirik lagu sehingga 

menjadikan sebuah tanda yang bermakna menjadi “Suka suka jupe paling 

suka”. 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “Suka suka jupe paling suka”, yaitu ‘suka; 

suka; jupe; paling; suka’. 
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       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada 

lirik lagu tersebut, yaitu “suka suka jupe paling suka”. 

    Pada baris “Suka suka jupe paling suka” merupakan sebuah baris 

kalimat yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘suka; suka; jupe; 

paling; suka’. Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “suka suka jupe 

paling suka” yang kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat 

dimaknai. Baris kalimat  “suka suka jupe paling suka” tidak akan menjadi 

kalimat  “suka suka jupe paling suka”  tanpa adanya sekumpulan tanda dari 

kata-kata ‘suka; suka; jupe; paling; suka’, dan hal tersebut tidak akan 

menjadi sebuah tanda yang bermakna dalam baris kalimat apabila tidak 

adanya sebuah kata yang membentuk sebuah kalimat. 

 Pada kalimat “suka suka jupe paling suka” secara denotasi, kata suka 

artinya berkeadaan senang ( girang hati), Jupe dalam lirik lagu ini adalah si 

pencipta dan yang menyanyikan lagu paling suka 69 sebagai pemeran 

utamanya meluapkan isi hatinya pada lirik paling suka 69, paling yang 

teramat, Makna denotasinya adalah Jupe paling teramat senang, makna 

konotasinya adalah jupe senang. Makna keseluruhan adalah dia benar-benar 

merasa senang. 

2. Bait keempat baris ke 2 “Kau buat aku tak berdaya“ 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah petanda 

yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan sebuah penanda. 

Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian dirangkai menjadi 

baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda “Kau buat aku tak 
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berdaya” merupakan wujud dari petanda yang disampaikan dengan bentuk tulisan 

yang menjadi lirik lagu sehingga menjadikan sebuah tanda yang bermakna 

menjadi “Kau buat aku tak berdaya”. 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “Kau buat aku tak berdaya”, yaitu ‘Kau; buat; 

aku; tak berdaya’. 

       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada lirik 

lagu tersebut, yaitu “Kau buat aku tak berdaya”. 

       Pada baris “Kau buat aku tak berdaya” merupakan sebuah baris kalimat 

yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘Kau; buat; aku; tak berdaya’. 

Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “Kau buat aku tak berdaya” yang 

kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. Baris kalimat  “Kau 

buat aku tak berdaya” tidak akan menjadi kalimat  “Kau buat aku tak berdaya” 

tanpa adanya sekumpulan tanda dari kata-kata ‘Kau; buat; aku; tak berdaya’, dan 

hal tersebut tidak akan menjadi sebuah tanda yang bermakna dalam baris kalimat 

apabila tidak adanya sebuah kata yang membentuk sebuah kalimat. 

 Pada kalimat “Kau buat aku tak berdaya” secara denotasi, kata Kau yang 

menunjuk kepada orang lain dalam artian disini sang pacar (cowok), buat berarti 

mengerjakan atau melakukan sesuatu, aku berarti diri sendiri atau orang pertama 

(Jupe), Tak berdaya adalah tidak mampu atau tidak dapat menahan rasa maupun 

keingininan, Makna denotasinya adalah si cowok semakin membuat Jupe tidak 

dapat menahan. Makna konotasinya si cowok membuat jupe tidak mampu. 

Makna keseluruhannya adalah si cowok membuat jupe merasa tidak mampu 

untuk menahan hingga tak berdaya di kuasai oleh gairah si cowok. 
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3.  Bait ketiga baris ke 3 “Gairah cinta pun membara” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah petanda 

yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan sebuah penanda. 

Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian dirangkai menjadi 

baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda “Gairah cinta pun 

membara” merupakan wujud dari petanda yang disampaikan dengan bentuk 

tulisan yang menjadi lirik lagu sehingga menjadikan sebuah tanda yang bermakna 

menjadi “Gairah cinta pun membara”. 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “Gairah cinta pun membara”, yaitu ‘Gairah; 

cinta; pun; membara’. 

       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada lirik 

lagu tersebut, yaitu “Gairah cinta pun membara”. 

       Pada baris “Gairah cinta pun membara” merupakan sebuah baris kalimat 

yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘Gairah; cinta; pun; membara’. 

Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “Gairah cinta pun membara” yang 

kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. Baris kalimat  

“Gairah cinta pun membara” tidak akan menjadi kalimat  “Gairah cinta pun 

membara”  tanpa adanya sekumpulan tanda dari kata-kata ‘Gairah; cinta; pun; 

membara’, dan hal tersebut tidak akan menjadi sebuah tanda yang bermakna 

dalam baris kalimat apabila tidak adanya sebuah kata yang membentuk sebuah 

kalimat. 
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 Pada kalimat “Gairah cinta pun membara” secara denotasi, kata Gairah 

artinya keinginan (hasrat, keberanian) yang kuat, cinta berarti benar-benar 

mengasihi atau menyayangi, pun berarti juga atau demikian juga atau meski, 

biar, kendati, membara berarti berapi-api (semangat), Makna denotasinya 

adalah hasrat cinta yang juga bias membuat semangat. Makna konotasinya 

adalah gairah cinta yang semakin berapi-api. Makna keseluruhannya adalah 

hasrat cinta yang juga semakin membuat semangat berapi-api.   

 Makna keseluruhan yang terkandung dalam bait keempat yang terdiri dari 

tiga kalimat ini adalah Jupe paling suka jika semakin di buat tak berdaya oleh si 

cowok, dengan gairah atau hasrat cintanya yang menggebu-gebu semakin 

membuat jupe semangat dan lebih menikmati. 

Bait 5 

Halus halus halusnya selembut sutra 

Irama gaya kamasutra ala india 

1.  Bait kelima baris ke 1 “Halus halus halunya selembut sutra” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah petanda 

yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan sebuah penanda. 

Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian dirangkai menjadi 

baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda “Halus halus halusnya 

selembut sutra” merupakan wujud dari petanda yang disampaikan dengan bentuk 

tulisan yang menjadi lirik lagu sehingga menjadikan sebuah tanda yang bermakna 

menjadi “Halus halus halusnya selembut sutra”. 
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       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “Halus halus halusnya selembut sutra”, yaitu 

‘Halus;halus;halus;nya;selembut;sutra’. 

       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada lirik 

lagu tersebut, yaitu “Halus halus halusnya selembut sutra”. 

       Pada baris “Halus halus halusnya selembut sutra” merupakan sebuah baris 

kalimat yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata 

‘Halus;halus;halus;nya;selembut;sutra’. Sehingga menghasilkan sebuah baris 

kalimat “Halus halus halusnya selembut sutra” yang kemudian menghasilkan 

sebuah tanda yang dapat dimaknai. Baris kalimat  “Halus halus halusnya 

selembut sutra” tidak akan menjadi kalimat  “Halus halus halusnya selembut 

sutra”  tanpa adanya sekumpulan tanda dari kata-kata ‘Halus halus halusnya 

selembut sutra’, dan hal tersebut tidak akan menjadi sebuah tanda yang bermakna 

dalam baris kalimat apabila tidak adanya sebuah kata yang membentuk sebuah 

kalimat. 

 Pada kalimat ”Halus halus halusnya selembut sutra” secara denotasi, kata 

Halus artinya tidak kasar, -Nya disini menunjukkan karakter atau penjiwaan 

bercinta dari si pria, Selembut adalah lunak dan halus (tidak keras); lemas (tidak 

kaku), Sutra yang berarti benang halus dan lembut yg berasal dari kepompong 

ulat sutra. Makna denotasinya adalah tidak kasar dan lembut seperti benang 

sutra. makna konotasinya adalah tidak kasar dan lembut. Makna keseluruhan 

adalah gaya bercintanya tidak kasar dan lembut seperti benang sutra. 
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2.  Bait kelima baris 2“Irama gaya kamasutra ala india” 

 Pada baris tersebut terdapat sebuah penanda dan petanda yang kemudian 

menghasilkan sebuah tanda, bahwa terdapat konsep mental yaitu sebuah petanda 

yang kemudian dituliskan menjadi sebuah teks yang merupakan sebuah penanda. 

Tanda-tanda yang terletak pada setiap kata yang kemudian dirangkai menjadi 

baris kalimat yang menandakan bahwa dalam penanda “Irama gaya kamasutra 

ala india” merupakan wujud dari petanda yang disampaikan dengan bentuk 

tulisan yang menjadi lirik lagu sehingga menjadikan sebuah tanda yang bermakna 

menjadi “Irama gaya kamasutra ala india”. 

       Langue-nya merupakan sekumpulan tanda yang terletak pada setiap kata 

yang tersusun dari baris kalimat “Irama gaya kamasutra ala india”, yaitu ‘Irama; 

gaya; kamasutra; ala; india’. 

       Parole-nya sendiri terletak pada kalimat yang menjadi sebuah baris pada lirik 

lagu tersebut, yaitu “Irama gaya kamasutra ala india”. 

       Pada baris “Irama gaya kamasutra ala india” merupakan sebuah baris 

kalimat yang tersusun oleh sekumpulan tanda dari kata ‘Irama; gaya; kamasutra; 

ala; india’. Sehingga menghasilkan sebuah baris kalimat “Irama gaya kamasutra 

ala india” yang kemudian menghasilkan sebuah tanda yang dapat dimaknai. 

Baris kalimat  “Irama gaya kamasutra ala india” tidak akan menjadi kalimat 

“Irama gaya kamasutra ala india” tanpa adanya sekumpulan tanda dari kata-kata 

‘Irama; gaya; kamasutra; ala; india’, dan hal tersebut tidak akan menjadi sebuah 

tanda yang bermakna dalam baris kalimat apabila tidak adanya sebuah kata yang 

membentuk sebuah kalimat. 
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 Pada kalimat “Irama gaya kamasutra ala india” secara denotasi, kata Irama 

berarti gerakan berturut-turut secara teratur; turun naik lagu (bunyi dsb) yang 

beraturan; ritme, gaya yang artinya adalah gerakan atau sikap, kamasutra adalah 

seni bercinta yang mengajarkan gaya dan posisi bercinta berasal dari india, ala  

adalah secara atau ciri khas; berasal, India adalah Negara yang mayoritas 

warganya adalah beragama hindu terkenal dengan ilmu spiritualnya termasuk 

sejarah kamasutra yang berasal dari india.. 

 Makna denotasinya gerakan berturut-turut secara teratur sikap posisi 

bercinta seperti dari india. Makna konotasinya gerakannya sangat teratur sama 

seperti gaya posisi bercinta khas dari Negara india. 

 Rangkaian makna keseluruhan dari lirik lagu Paling Suka 69 adalah lagu ini 

menceritakan kisah tentang percinta Jupe dengan Gaston, dimana Jupe sangat 

menyukai perhatian dan gaya bercinta Gaston. Jupe tipe wanita yang mempunyai 

dorong seks sangat tinggi, sehingga dia menyukai gaya atau posisi bercinta 

kamasutra yang sarat seni dan spiritual dari india khususnya posisi bercinta gaya 

69. 

 Dalam penelitian ini tanda – tanda berupa tulisan terdiri atas kata – kata yang 

membentuk kalimat yang menjadi latar belakang memaknai arti “Paling Suka 69” 

Berupa pemaknaan lirik lagu yang tersusun dalam dua bagian, yakni signifier 

(penanda) dan signified (petanda). Lirik lagu merupakan aktualisasi atau realisasi 

tertentu dari sebuah system konvensi atau kode sastra dan budaya, merupakan 

pelaksanaan pola harapan pada pembaca yang ditimbulkan dan ditentukan oleh 

system kode dan konvensi lirik lagu termasuk ragam budaya sastra yang memiliki 

pesan yang amat dalam. 
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 Pesan – pesan yang ada dalam lirik lagu dapat tercermin langsung maupun 

dalam bentuk tanda – tanda. Pokok perhatian semiotik adalah tanda. Tanda itu 

sendiri adalah sebagai sesuatu yang memiliki ciri khusus yang penting. Pertama, 

tanda harus dapat diamati, dalam arti tanda itu harus dapat ditangkap. Kedua, 

tanda harus menunjuk pada sesuatu yang lain. Artinya bisa menggantikan, 

mewakili dan menyajikan. Tanda dan hubungan – hubungannya adalah kunci dari 

analisis semiotik. Dimana relasi tersebut kemudian memunculkan makna. 

 Sebuah tanda merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara bidang 

penanda yang bersifat konkrit atau material dengan bidang petanda. Relasi antara 

penanda dan petanda sangat bergantung pada apa yang disebut konvensi, yaitu 

kesepakatan sosial tentang bahasa (tanda dan makna) diantara komunitas bahasa. 

 Signifier (penanda) lebih menjelaskan pada sebuah ide dan juga aspek 

material dari bahasa apa yang dikatakan atau didengar dan apa yang ditulis atau 

dibaca, sedangkan signified (petanda) adalah gambaran mental, pikiran dan 

konsep, jadi petanda adalah aspek mental dari bahasa. Pada korpus penelitian 

ditunjukkan melalui teks atau bahasa yang diteliti dan dikelompokkan perbaitnya. 

Dalam lirik lagu “Paling Suka 69” oleh Julia Perez, unsur penanda adalah 

keseluruhan lirik lagu “Paling Suka 69” itu sendiri. Sedangkan unsur petanda 

adalah arti atau makna keseluruhan dari lirik lagu tersebut yang menceritakan 

tentang gaya atau posisi bercinta yang di sukai oleh Julia Perez dan perasaan 

cinta Julia Perez kepada Gaston.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian pada dasarnya merupakan jawaban dari 

permasalahan penelitian yang dikemukakan.Pada bab ini diuraikan tentang 

kesimpulan penelitian yang merupakan hasil analisis data yang terkumpul. 

Kesimpulan merupakan jawaban rumusan masalah dan tujuan 

penelitian.Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data dapat 

disimpulkan hasil penelitiannya. Representasi seksualitas dalam lirik lagu 

“Paling Suka 69” adalah menggambarkan nada dan suara yang erotis, 

mendesah, penuh nafsu dan tekanan bait-bait lirik yang menggambarkan 

hubungan intim dan gaya bercinta sang penyanyi, Serta angka 69 yang 

terdapat dalam lirik lagu tersebut menggambarkan sebagai simbol posisi 

seks kamasutra yang berasal dari india, banyak mengandung kata-kata 

dengan unsur tubuh, kenikmatan dan gairah. 

 5.2 Saran 

Perlu melakukan tindakan melarang seluruh lembaga peyiaran baik 

radio maupun televisi menyiarkan lagu dangdut yang liriknya mengandung 

unsur seksualitas / porno dan tidak mendidik. Dan perubahan yang di 

perlukan agar tidak semakin banyak lagu-lagu yang mengandung unsur 

seksualitas beredar adalah bukan hanya sekedar pencekalan namun 

pemerintah harus mengatur tata aturan lirik lagu yang boleh atau tidak 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



91 
 

boleh di gunakan. Sehingga seniman musik lebih terkontrol dalam 

membuat lirik lagu.  
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