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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Media Baru dan Media Sosial 

Media baru adalah media yang berbasis internet dengan menggunakan 

komputer dan telepon genggam canggih. Dua kekuatan utama perubahan 

awalnya adalah komunikasi satelit dan pemanfaatan komputer. Kunci untuk 

kekuatan komputer yang besar sebagai sebuah mesin komunikasi terletak pada 

proses digitalisasi yang memungkinkan segala bentuk informasi dibawa dengan 

efisien dan saling berbaur, Carey dalam (McQuail, 2011:43).  

Media baru disebut juga new media digital. Media digital adalah media 

yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis 

gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui 

jaringan berbasis kabel optic broadband, satelit dan sistem gelombang mikro 

(Flew, 2008:2-3). Ciri-ciri utama internet sebagai media adalah : 

a. Teknologi berbasis komputer 

b. Karakteristiknya hibrida, tidak berdedikasi, fleksibel 

c. Potensi interaktif 

d. Fungsi publik dan privat 

e. Peraturan yang tidak ketat 

f. Kesalingterhubungan 

g. Ada dimana-mana/tidak tergantung lokasi 

h. Dapat diakses individu sebagai komunikator 
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i. Media komunikasi massa dan pribadi 

Perbedaan media baru dan media lama adalah : 

a. Media baru mengabaikan batasan percetakan dan modal penyiaran dengan 

memungkinan terjadinya percakapan antar banyak pihak. 

b. Memungkinkan penerimaan secara simultan, perubahan dan penyebaran 

kembali obyek-obyek budaya. 

c. Mengganggu tindakan komunikasi dari posisi pentingnya dari hubungan 

kewilayahan dari modernitas. 

d. Menyediakan obyek global secara instan. 

e. Memasukkan subyek modern/akhir modern ke dalam mesin aparat yang 

berjaringan, Poster dalam (McQuail, 2011:151) 

Media sosial adalah fitur berbasis website yang dapat membentuk 

jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah 

komunitas. Pada sosial media kita dapat melakukan berbagai bentuk 

pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual 

maupun audiovisual. Contohnya seperti Twitter, Facebook, Blog, Forsquare 

dan lainnya. (Puntoadi, 2011:1). 

Manfaat sosial media menurut Puntoadi (2011:19) adalah menentukan 

personal branding yang diinginkan, mencari lingkungan yang tepat, 

mempelajari cara berkomunikasi, untuk konsistensi dan sebagai Mix the media. 

Fantastic marketing result through Social media: “people don’t watch TV’s 

anymore, they watch their mobile phones”.  
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Media Sosial memberikan  kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat 

dengan konsumen, dapat menjadi media untuk membentuk komunitas online. 

Sosial media dapat menjadi bagian dari keseluruhan e-marketing strategy yang 

digabungkan melalui sosial media lain. Serta sebagai jalan menemukan 

menciptakan para brand evangelist. Sosial media memberikan peluang masuk 

komunitas yang telah ada sebelumnya dan memberikan kesempatan 

mendapatkan feedback secara langsung (Puntoadi, 2011:21-31). 

Apa yang dimaksud dengan  network society juga menuai pendapat 

yang beragam dari masyarakat. Sebagian besar orang beranggapan bahwa 

sosial dan jaringan media adalah bentuk lurus dari organisasi. Beberapa orang 

beranggapan bahwa, network adalah sebuah demokrasi yang terjadi secara 

alami. Namun, ada kelompok yang sepakat mengatakan bahwa network society 

itu jauh lebih transparan dibanding institusi. Terlepas dari beragam  pendapat 

diatas, Van Dijk menyatakan bahwa network adalah sesuatu hal yang terbuka 

bagi siapa saja dan dimana saja. “Network bisa muncul kapan saja agar manusia 

dapat berkomunikasi satu sama lain dalam network mereka masing-masing. 

Berbeda dengan sebagian besar masyarakat, Van dijk percaya bahwa Network 

sama sekali tidak terikat pada tempat, ruang, waktu dan fisik sehingga yang 

membuat kita merasa lebih bebas” (Ardianto, 2007:47). 

“Media baru merupakan Media yang pada saat ini sekarang sedang 

berkembang dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. 

Media ini berkembang baik dalam segi Teknologi, Komunikasi, Maupun 

Informasi” (Ardianto,2007:26). Contoh media baru ialah internet, komputer, 
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telepon genggam dan situs. Selain teknologi, media baru juga tidak dapat 

dipisahkan dengan dunia digital. Hal Ini disebabkan karena sebagian besar 

media baru di dominasi oleh produk berteknologi digital yang seringkali 

memiliki karakteristik yang dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, 

mudah, interaktif dan tidak memihak. Contohnya internet, dari internet saja kita 

bisa mengambil banyak manfaat. Termasuk yang lagi tren saat ini yakni jejaring 

sosial atau aplikasi messenger semacam Facebook, Twitter, BBM dan tentunya 

LINE. 

 

2.2. Semiotika Ilmu Tentang Makna Tanda 

Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata Yunani Semeion 

yang bearti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu yang atas dasar 

konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu 

yang lain. Tanda pada awalnya dimaknai sebagai sesuatu hal yang menunjuk 

adanya hal lain. Contohnya asap menandaai adanya api, sirine mobil yang keras 

meraung-raung menandai adanya kebakaran di sudut kota (Wibowo, 2011:5).  

Secara terminologis, semiotika dapat diidentifikasikan sebagai ilmu 

yang mempelajari sederetan luas dan objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh 

kebudayaan sebagai tanda. Pada dasarnya, analisis semiotika merupakan 

sebuah ikhtiar untuk merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang dipertanyakan 

lebih lanjut ketika kita membaca teks atau narasi atau  wacana tertentu. 

Analisisnya bersifat paradigmatic. 
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Konteks semiotik yang paling penting dalam pemikiran Saussure adalah 

pandangan mengenai tanda. Saussure meletakkan tanda dalam konteks 

komunikasi manusia dengan melakukan pemilihan antara apa yang disebut 

signifier (penanda) dan signified (petanda). Signifier adalah bunyi yang 

bermakna atau coretan yang bermakna (aspek material), yakni apa yang 

dikatakan dan apa yang ditulis atau dibaca. Signified adalah gambaran mental, 

yakni pikiran atau konsep aspek mental dari bahasa. Kedua unsur ini seperti 

dua sisi dari sekeping mata uang atau selembar kertas (Wibowo, 2011:6). 

Saussure menyebut signifier sebagai bunyi atau coretan bermakna, 

sedangkan signified adalah gambaran mental atau konsep sesuatu dari signifier. 

Hubungan antara keberadaan fisik tanda dan konsep mental tersebut dinamakan 

signification. Dengan kata lain, signification adalah upaya dalam memberi 

makna terhadap dunia (Sobur, 2006:125). Salah seorang pengikut Saussure, 

Roland Barthes, membuat sebuah model sistematis dalam menganalisa makna 

dari tanda-tanda. Fokus perhatian Barthes lebih tertuju kepada gagasan tentang 

signifikasi dua tahap (two order of signification) seperti terlihat pada gambar. 
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Gambar 2. 1 

Signifikasi Dua Tahap Barthes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sobur (2006:127) 

Melalui gambar 2.1 ini Barthes, menjelaskan: signifikasi tahap pertama 

merupakan hubungan antara signifier dan signified di dalam sebuah tanda 

terhadap realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna 

paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk 

menunjukkan signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang 

terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta 

nilai-nilai dari kebudayaannya. Konotasi mempunyai makna yang subjektif 

atau paling tidak intersubjektif. Pemilihan kata-kata kadang merupakan pilihan 

terhadap konotasi, misalnya kata “penyuapan” dengan memberi uang pelicin. 
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Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang digambarkan terhadap sebuah 

objek, sedangkan konotasi adalah bagaimana menggambarkannya. 

Charles Morris memudahkan kita memahami ruang lingkup kajian 

semiotika yang menaruh perhatian atas ilmu tentang tanda-tanda. Menurut dia, 

kajian semiotika yang menaruh perhatian atas ilmu tentang tanda-tanda. 

Menurut Charles Morris, kajian semiotika pada dasarnya dapat di bedakan ke 

dalam tiga cabang penyelidikan (Branches of inquiry) yakni sintaktik, 

semantik, dan pragmatic (Wibowo, 2011:4). 

a. Semantik 

Semantik membahas bagaimana tanda berhubungan dengan 

referennya, atau apa yang diwakili suatu tanda. Semiotika menggunakan 

dua dunia, yaitu dunia benda (world of Things) dan dunia tanda dan 

menjelaskan hubungan keduanya. Prinsip dasar dalam semiotika adalah 

bahwa representasi selalu diperantai atau dimediasi oleh kesadaran 

interpretasi seorang individu dan setiap interpretasi atau makna dari suatu 

tanda akan berubah dari suatu situasi ke situasi lainnya (Morissan, 

2009:29).  

Jadi, Ilmu Semantik adalah : Ilmu yang mempelajari hubungan 

antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya dan Ilmu 

tentang makna atau arti. 

Dalam analisis semantik, bahasa bersifat unik dan memiliki 

hubungan yang erat dengan budaya masyarakat penuturnya. Maka, suatu 

hasil analisis pada suatu bahasa, tidak dapat digunakan untuk menganalisis 
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bahasa lain. Contohnya penutur bahasa Inggris yang menggunakan kata 

‘rice’ pada bahasa Inggris yang mewakili nasi, beras, gabah dan padi. Kata 

‘rice’ akan memiliki makna yang berbeda dalam masing-masing konteks 

yang berbeda. Dapat bermakna nasi, beras, gabah, atau padi. Tentu saja 

penutur bahasa Inggris hanya mengenal ‘rice’ untuk menyebut nasi, beras, 

gabah, dan padi. Itu dikarenakan mereka tidak memiliki budaya mengolah 

padi, gabah, beras dan nasi, seperti bangsa Indonesia. 

Kesulitan lain dalam menganalisis makna adalah adanya kenyataan 

bahwa tidak selalu penanda dan referentnya memiliki hubungan satu lawan 

satu. Yang artinya, setiap tanda lingustik tidak selalu hanya memiliki satu 

makna. Adakalanya, satu tanda lingustik memiliki dua acuan atau lebih. 

Dan sebaliknya, dua tanda lingustik, dapat memiliki satu acuan yang sama. 

b. Sintaktik 

Sintaktik (syntactics) yaitu studi mengenai hubungan di antara tanda. 

Dalam hal ini, tanda tidak pernah mewakili dirinya, tanda adalah selalu 

menjadi bagian dari sistem tanda yang lebih besar atau kelompok yang 

diorganisir melalui cara tertentu. Sistem tanda seperti ini disebut kode 

(code). Kode dikelola dalam berbagai aturan. Dengan demikian, tanda yang 

berbeda mengacu atau menunjukkan benda berbeda dan tanda digunakan 

bersama-sama melalui cara-cara yang diperbolehkan (Morissan, 2009:30).  

Tanda-tanda tersebut disusun kedalam sistem dengan tanda lainnya. 

Sebagai contoh, seseorang mungkin menyimpan dua buah jarinya di 

belakang kepala seseorang, tertawa dan berkata “mengejek Anda!” Hal 
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tersebut adalah sebuah gerak tubuh, sebuah tanda suara (tertawa), ekspresi 

wajah, dan bahasa bersatu untuk menciptakan makna. Menurut pandangan 

semiotika tanda selalu dipahami dalam hubungannya dengan tanda lainnya. 

Sintaksis semiotis menganalisis hubungan antartanda. Dalam suatu system 

yang sama, sintaksis semiotis tidak dapat membatasi diri dengan hanya 

mempelajari hubungan antar tanda, tetapi harus melihat hubungan-

hubungan lain yang pada prinsipnya bekerja sama. 

c. Pragmatik 

Pragmatik yaitu bidang yang mempelajari bagaimana tanda 

menghasilkan perbedaan dalam kehidupan manusia atau dengan kata laian, 

pragmatik adalah studi yang mempelajari penggunaan tanda serta efek yang 

dihasilkan tanda. Aspek pragmatik dari tanda memiliki peran penting dalam 

komunikasi, khususnya untuk mempelajari mengapa terjadi pemahaman 

(understanding) atau kesalahpahaman (misunderstanding) dalam 

berkomunikasi.  

Pragmatik mengacu pada pengaruh atau perilaku yang dimunculkan 

oleh sebuah tanda atau sekelompok tanda-tanda, seperti ketika tanda 

“setan” dianggap sebuah lelucon daripada sebuah penghinaan. Dari 

perspektif semiotika, kita harus memiliki pengertian sama, tidak saja 

terhadap setiap kata dan tatabahasa yang digunakan, tetapi juga masyarakat 

dan kebudayaan yang melatarbelakanginya, agar komunikasi dapat 

berlangsung dengan baik. Sistem hubungan diantara tanda harus 

memungkinkan komunikator untuk mengacu pada sesuatu yang sama. Kita 
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harus memiliki kesatuan rasa (sense of coherance) terhadap pesan. Jika 

tidak, maka tidak akan ada pengertian komunikasi. Kita juga harus 

memastikan bahwa apabila kita menggunakan aturan tata bahasa, maka 

mereka yang menerima pesan kita juga harus memiliki pemahaman yang 

sama terhadap tata bahasa yang kita gunakan. Dengan demikian, makna 

yang kita maksudkan, people can communicateif they share meaning (orang 

hanya dapat berkomunikasi jika mereka melihat makna yang sama) 

(Morissan, 2009:30).  

Unsur pragmatik yakni hubungan antara tanda dengan pemakai (user 

atau interpreter ), menjadi bagian dari sistem semiotik sehingga juga 

menjadi salah satu cabang kajiannya karena keberadaan tanda tidak dapat 

dilepaskan dari pemakainya. Bahkan lebih luas lagi keberadaan suatu tanda 

dapat dipahami hanya dengan mengembalikan tanda itu ke dalam 

masyarakat pemakainya, ke dalam konteks sosial budaya yang dimiliki. 

Sehubungan dengan itu Abrams (1981:171) mengungkapkan bahwa the 

focus of semiotic interest is on the under lying system of language, not on 

the parol. Hal itu sesuai dengan pernyataan bahwa bahasa adalah cermin 

kepribadian dan budaya bangsa. 
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2.3. Representasi 

Menurut Croteau dan William (2000:194)  representasi merupakan hasil 

dari suatu proses penyeleksian yang menggarisbawahi hal-hal tertentu dan hal 

lain diabaikan. Dalam representasi media, tanda yang akan digunakan untuk 

melakukan representasi tentang sesuuatu mengalami proses seleksi. Mana yang 

sesuai dengan kepentingan-kepentingan dan pencapaian tujuan-tujuan 

komunikasi ideologisnya itu yang digunakan sementaran tanda-tanda lain 

diabaikan. 

Danesi (2010:3) mendefinisikan representasi sebagai, proses 

perekaman gagasan, pengetahuan, atau pesan secara fisik. Secara lebih tepat 

dapat diidefinisikan sebagai penggunaan ‘tanda-tanda’ (gambar, suara, dan 

sebagainya) untuk menampilkan ulang sesuatu yang diserap, diindra, 

dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik. Didalam semiotika dinyatakan 

bahwa bentuk fisik sebuah representasi, yaitu X, pada umumnya disebut 

sebagai penanda. Makna yang dibangkitkannya (baik itu jelas maupun tidak), 

yaitu Y, pada umumnya dinamakan petanda; dan makna secara potensial bisa 

diambil dari representasi ini (X = Y) dalam sebuah lingkungan budaya tertentu, 

disebut sebagai signifikasi (sistem penandaan). 

Hal ini bisa dicirikan sebagai proses membangun suatu bentuk X dalam 

rangka mengarahkan perhatian sesuatu, Y, yang ada baik dalam bentuk material 

maupun konseptual, dengan cara tertentu, yaitu X = Y. Meskipun demikian, 

upaya menggambarkan arti X = Y bukan suatu hal yang mudah. Maksud dari 

pembuat bentuk, konteks historis dan sosial yang terkait dengan terbuatnya 
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bentuk ini, tujuan pembuatannya, dan seterusnya merupakan faktor-faktor 

kompleks yang memasuki gambaran tersebut. Agar tugas ini bisa dilakukan 

secara sistematis, terbentuklah disini suatu terminologi yang khas (Danesi, 

2010:3-4). 

Kita dapat mengambil contoh seperti proses yang dilakukan dalam 

merepresentasikan seks bisa dirangkum dalam diagram dibawah ini. Untuk 

menunjukkan sebagai penanda dan petanda yang ada didalam masing-masing 

representasi ini, dipakai subskrip dalam bentuk angka. Meskipun demikian, ini 

bukanlah praktik standar dalam semiotika; hal ini dipakai di sini untuk 

memberikan kejelasan saja. 

Di sini tidak ada cara untuk menentukan hal menjadi petanda atau 

meramalkan signifikasi mana yang akan diterapkan untuk bisa menggambarkan 

secara tepat representasi (X = Y) seperti apa yang berlaku pada satu kelompok 

orang tertentu. Meskipun demikian, proses penurunan makna dari representasi 

tertentu bukan merupakan proses terbuka karena dibatasi oleh konvensi sosial, 

pengalaman komunal, serta banyak hal faktor kontekstual yang membatasi 

berbagai pilihan makna yang mungkin berlaku pada pilihan tertentu. Analisis 

semiotika adalah upaya menggambarkan berbagai pilihan makna yang tersedia. 

Danesi mencontohkan representasi dengan sebuah konstruksi X yang dapat 

mewakilkan atau memberikan suatu bentuk kepada suatu materil atau konsep 

tentang Y. (Wibowo, 2011:122). 
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Menurut Stuart Hall ada dua proses representasi. Pertama, representasi 

mental, yaitu konsep tentang ‘sesuatu’ yang ada dikepala kita masing-masing 

(peta konseptual), representasi mental masih merupakan sesuatu yang abstrak. 

Kedua, ‘bahasa’ yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. 

Konsep abstrak yang ada dalam kepala kita harus diterjemahkan dalam ‘bahasa’ 

yang lazim, supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang 

sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu. Media sebagai suatu teks 

banyak menebarkan bentuk-bentuk representasi pada isinya. Representasi 

dalam media menunjuk pada bagaimana seseorang atau suatu kelompok, 

gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan.  

Isi media bukan hanya pemberitaan tetapi juga iklan dan hal-hal lain di 

luar pemberitaan intinya bahwa sama dengan berita, iklan juga 

merepresentasikan orang-orang, kelompok atau gagasan tertentu. John Fiske 

merumuskan tiga proses yang terjadi dalam representasi. 
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Tabel  2.1 
Tiga Proses Dalam Representasi 

Pertama Realitas 

 Dalam bahasa tulis, seperti dokumen wawancara 
transkrip dan sebagainya. Dalam televisi seperti 
perilaku, make up, pakaian, ucapan, gerak-gerik dan 
sebagainya  

Kedua Representasi 

 Elemen tadi ditandakan secara teknis. Dalam bahasa 
tulis seperti kata, proposisi, kalimat, foto, caption, grafik, 
dan sebagainya. Dalam TV seperti kamera, musik, tata 
cahaya, dan lain-lain). Elemen-elemen tersebut di 
transmisikan ke dalam kode representasional yang 
memasukkan diantaranya bagaimana objek digambarkan 
(karakter, narasi setting, dialog, dan lain lain)  

Ketiga Ideologi 

 Semua elemen diorganisasikan dalam koheransi dan 
kode ideologi, seperti individualisme, liberalisme, 
sosialisme, patriarki, ras, kelas, materialisme, dan 
sebagainya.  

Sumber : Wibowo (2011:123) 

Pertama, realitas, dalam proses ini peristiwa atau ide dikonstruksi 

sebagai realitas oleh media dalam bentuk bahasa gambar ini umumnya 

berhubungan dengan aspek seperti pakaian, lingkungan, ucapan ekspresi dan 

lain-lain. Di sini realitas selalu siap ditandakan. Kedua, representasi dalam 

proses ini realitas digambarkan dalam perangkat-perangkat teknis seperti 

bahasa tulis, gambar, grafik, animasi, dan lain-lain. Ketiga, tahap ideologis 

dalam proses ini peristiwa-peristiwa dihubungkan dan diorganisasikan ke 

dalam konvensi yang diterima secara ideologis. Bagaimana kode-kode 
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representasi dihubungkan dan diorganisasikan ke dalam koherensi sosial atau 

kepercayaan dominan yang ada dalam masyarakat. 

Representasi bekerja pada hubungan tanda dan makna. Konsep 

representasi sendiri bisa berubah-ubah, selalu ada pemaknaan baru. 

Representasi berubah-ubah akibat makna yang juga berubah -ubah. Setiap 

waktu terjadi proses negoisasi dalam pemaknaan. Jadi representasi bukanlah 

suatu kegiatan atau proses statis tapi merupakan proses dinamis yang terus 

berkembang seiring dengan kemampuan intelektual dan kebutuhan para 

pengguna tanda yaitu manusia sendiri yang juga terus bergerak dan berubah. 

Representasi merupakn suatu proses usaha konstruksi. Karena pandangan-

pandangan baru yang menghasilkan pemaknaan baru, juga merupakan hasil 

pertumbuhan konstruksi pemikiran manusia, melalui representasi makna 

diproduksi dan dikonstruksi. Ini menjadi proses penandaan, praktik yang 

membuat suatu hal bermakna sesuatu. 

 

2.4. Analisa Semiotik Charles Sanders Peirce 

Representasi bekerja pada hubungan tanda dan makna. Konsep 

representasi sendiri bisa berubah-ubah. Selalu ada pemaknaan baru. Menurut 

Julianti sebagaimana dikutip Wibowo (2011:124)  representasi berubah-ubah 

akibat makna yang juga berubah-ubah. Setiap waktu terjadi proses negosiasi 

dalam pemaknaan. 

Jadi representasi bukanlah suatu kegiatan atau proses statis, melainkan 

proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan kemampuan intelektual 
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dan kebutuhan para pengguna tanda yaitu manusia sendiri yang juga terus 

bergerak dan berubah. Representasi merupakan suatu bentuk usaha konstruksi. 

Karena pandangan-pandangan baru yang menghasilkan pemaknaan baru juga 

merupakan pertumbuhan konstruksi. Karena pandangan-pandangan baru yang 

menghasilkan pemaknaan baru juga merupakan hasil pertumbuhan konstruksi 

pemikiran manusia. 

Charles Sanders Peirce ialah seorang ahli matematika dari AS yang 

sangat tertarik pada persoalan lambang-lambang. Peirce menggunakan istilah 

representamen yang tidak lain adalah lambang (sign) dengan pengertian 

sebagai something which stands to somebody for something in some respect or 

capacity (sesuatu yang mewakili sesuatu bagi seseorang dalam suatu hal atau 

kapasitas) (Pawito, 2007:157).  

Menurut Pierce, sebuah tanda itu mengacu  pada sebuah acuan dan 

pemaknaan adalah fungsi utamanya. Hal ini sesuai dengan definisi dari tanda 

itu sendiri, yaitu sebagai sesuatu yang memiliki bentuk fisik, dan harus merujuk 

pada sesuatu yang lain. Dari tanda tersebut Peirce ingin mengidentifikasikan 

partikel dasar dari tanda dan menggabungkannya kembali semua komponen ke 

dalam struktur tunggal. Peirce menggunakan teori segitiga makna (triangle 

meaning) yang terdiri atas: 
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a. Tanda (Sign) 

Tanda adalah sesuatu fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia 

dan merupakan sesuatu yang merujuk hal lain di luar tanda itu sendiri. 

Acuan tanda ini disebut objek. 

b. Objek (Object) 

Objek adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu 

yang dirujuk tanda. objeknya, Peirce membagi tanda ikon (icon), indeks 

(index), dan simbol (symbol). 

c. Interpretan (Interpretant) 

Interpretan adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda 

dan menurunkannya ke suatu makna yang ada dalam benak seseorang 

tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. 

Penulis melakukan penelitian terhadap tanda-tanda dalam Simbol Stiker 

Si Udin dalam Aplikasi LINE dan  menjelaskan bagaimana proses representasi 

ini bekerja berdasarkan teori tanda yang dikemukakan oleh seorang filsuf 

Amerika Charles Sanders Pierce. Dengan membedahnya melalui segitiga 

makna Pierce. Pierce sendiri menempatkan representasi sebagai suatu bentuk 

hubungan  elemen-elemen makna, jadi representasi menurut pisau bedah yang 

dikemukakan oleh Pierce mengacu kepada bagaimana sesuatu itu ditandakan 

dan membentuk intepretant seperti apa lalu bagaimana segitiga makna itu 

berantai menjadi suatu bentuk rantai semiosis tersendiri. 

Peirce melihat subyek sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

proses signifikansi. Model triadic Peirce (representamen + obyek + interpretan 
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= tanda) memperlihatkan peran besar subyek dalam proses transformasi bahasa. 

Tanda dalam pandangan Peirce selalu dalam proses perubahan tanpa henti, 

yang disebut proses semiosis tak terbatas (unlimited semiosis), yaitu proses 

penciptaan rangkaian interpretan yang tanpa akhir (Piliang, 2003:266). 

Gambar 2.2 
Model triadic yang digunakan Pierce (representamen+object+interpretant=sign) 

 

Sumber : Piliang (2003:266) 

Sebuah tanda atau representamen menurut Charles S Pierce adalah 

sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. Sesuatu yang lain itu oleh 

Pierce disebut interpretant- dinamakan sebagai interpretan dari tanda yang 

pertama, pada gilirannya akan mengacu pada objek tertentu. Dengan demikian 

menurut Pierce, sebuah tanda atau representamen memiliki relasi ‘triadik’ 

langsung dengan intepretan dan objeknya. Apa yang dimaksud dengan proses 

‘semiosis’ merupakan suatu proses yang memadukan entitas (berupa 

representamen) dengan entitas lain yang disebut sebagai objek. Proses ini oleh 

Pierce disebut sebagai signifikasi. (Sobur, 2006:97) 
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Dalam menganalisis tanda-tanda yang dimaksudkan penulis 

berdasarkan pada metode Charles Sanders Pierce yang membagi tanda kedalam 

ikon, simbol, dan indeks. Untuk lebih jelas melihat perbedaan antara ketiganya 

ialah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 
Jenis tanda menurut Charles Sanders Pierce 

 
Jenis tanda Hubungan antar Tanda 

dan 

Sumber Acuannya 

Contoh Proses kerja 

Ikon Tanda dirancang untuk 
merepresentasikan sumber 
acuan melalui simulasi 
atau persamaan (artinya, 
sumber acuan dapat 
dilihat, didengar, dan 
seterusnya, dalam ikon). 

Segala macam 
gambar (bagian, 
diagram, dan 
lainlain), photo, 
kata-kata 
onomatopoeia, 
dan seterusnya 

-dilihat 

Indeks Tanda dirancang untuk 
mengindikasikan sumber 
acuan atau saling 
menghubungkan sumber 
acuan 

Jari yang 
menunjuk, 
kata keterangan 
seperti, di sini, 
sana kata ganti 
seperti aku, 
kau, ia, dan 
seterusnya 

-diperkirakan 

Simbol Tanda dirancang untuk 
menyandikan sumber 
acuan melalui kesepakatan 
atau persetujuan. 

Simbol sosial 
seperti mawar, 
simbol 
matematika, dan 
seterusnya 

-dipelajari 

Sumber: Wibowo, 2011: 35 

Upaya klasifikasi yang dilakukan oleh Pierce terhadap tanda memiliki 

kekhasan meski tidak dibilang sederhana. Pierce membedakan tipe-tipe tanda 

menjadi: ikon (icon), indeks (index), dan simbol (symbol) yang didasarkan atas 

relasi diantara representamen dan objeknya sebagai berikut (Sobur, 2006:24) 
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a. Ikon adalah tanda yang mengandung kemiripan ‘rupa’ sehingga tanda itu 

mudah dikenali oleh para pemakainya. Di dalam ikon hubungan antara 

representamen dan objeknya terwujud sebagai kesamaan dalam beberapa 

kausalitas. Contohnya sebagian besar rambu lalu lintas merupakantanda 

yang ikonik karena ‘menggambarkan’ bentuk yang memiliki kesamaan 

dengan objek yang sebenarnya. 

b. Indeks adalah tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal atau eksistensial 

diantara representamendan objeknya. Di dalam indeks, hubungan antara 

tanda dengan objeknya bersifat kongkret, aktual dan biasanya melalui suatu 

cara yang sekuensial atau  kausal. Contoh jejak telapak kaki di atas 

permukaan tanah, misalnya, merupakan indeks dari seseorang atau binatang 

yang telah lewat di sana, ketukan pintu merupakan indeks dari kehadiran 

seorang ‘tamu’ di rumah kita. 

c. Simbol merupakan jenis tanda yang bersifat arbiter dan konvensional sesuai 

kesepakatan atau konvensi sejumlah orang atau masyarakat. Tanda-tanda 

kebahasaan pada umumnya adalah simbol-simbol. Tak sedikit rambu lalu 

lintas yang bersifat simbolik. 
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2.5.  Definisi Konseptual 

1. Representasi 

Representasi adalah proses merekam ide, pengetahuan atau pesan dalam 

beberapa cara fisik. Hal itu dapat di definisikan lebih tepat sebagai kegunaan 

dari tanda yaitu untuk menyambungkan, melukiskan, meniru, sesuatu yang di 

rasa, di mengerti, di imajinasikan atau di rasakan dalam fisik. Representasi 

bekerja pada hubungan tanda atau makna. 

 

2. Simbol 

Secara etimologi, simbol (symbol) berasal dari kata Yunani”symballein” yang 

berarti melemparkan bersama suatu (benda, perbuatan) dikaitkan dengan satu 

ide. Menurut Herusatoto dalam Menurut Herusatoto dalam Sobur (2006:55) ada 

pula yang menyebutkan “Sybolos” yang berarti tanda atau ciri yang 

memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang. Biasanya simbol terjadi 

berdasarkan metonimi, yakni nama untuk benda lain yang berasosiasi atau 

menjadi atributnya (misalnya sikaca mata untuk orang yang berkacamata) dan 

metafora, yaitu pemakaian kata atau ungkapan lain untuk obyek atau 

berdasarkan kias atau persamaan (misal kaki gunung, kaki meja, berdasarkan 

kias pada kaki manusia) (Sobur, 2006:55). 

Simbol merupakan jenis tanda yang bersifat arbiter dan konvensional sesuai 

kesepakatan atau konvensi sejumlah orang atau masyarakat. Tanda-tanda 

kebahasaan pada umumnya adalah simbol-simbol. Tak sedikit rambu lalu lintas 

yang bersifat simbolik. 
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3. Semiotika 

Semiotika adalah studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengannya, 

cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya, dan 

penerimaannya oleh mereka yang menggunakannya. Analisis semiotika 

berupaya untuk menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi 

di balik sebuah tanda (teks, iklan, berita). Dalam penelitian ini, analisis 

semiotika yang dipakai adalah analisis semiotika Roland Barthes yang tersiri 

atas, denotatif, konotatif, mitos dan ideologi. 

 

4. Tanda 

Menurut Saussure dalam kosa kata semiotika tanda, khusunya tanda 

kebahasaan, merupakan entiras psikologis yang bersisidua atau berdwi muka, 

terdiri atas unsur penanda (citra bunyi) dan petanda (konsep). Kedua elemen 

tanda tersebut sungguh-sungguh menyatu dan saling bergantung satu sama lain. 

Kombinasi dari suatu konsep (signifie = petanda) dan suatu citra bunyi 

(significant = penanda) inilah yang kemudian menghasilkan tanda.  
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