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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Film 

Film sebagai media yang diperuntukkan bagi masyarakat elit terjadi sejak 

tahun 1888 sempai dengan tahun 1948. Gambar gerak pertama dihasilkan oleh 

tangkapan sebuah kamera yang ditemukan tahun 1888 di laboraturium milik 

Thomas Alfa Edison. Disusul tahun 1895 ditemukannya proyektor oleh dua 

orang bersudara Lumiere di Paris. Pemutaran gambar hidup yang pertama 

dilakukan dalam teater Vaudeville (suatu arena yang khusus digunakan untuk 

hiburan tarian-dance diiringi musik yang sangat tenar di Eropa, hiburan ini milik 

kaum elit). Di Amerika Serikat pada tahun 1903 hadirnya film cerita pertama 

oleh Edwin S. Porter dibawah judul Great Train Robberty. Yang paling tenar 

pada tahun 1917 ialah hadirnya film hiburan pertama yang dimainkan bintang 

film tenar Charlie Chaplin menyusul tahun 1939 hadir film Gone With The Wind. 

Semuanya berkembang bagi kaum elit hingga tahun 1948. Hingga kini dunia 

perfilman semakin berkembang dengan cerita yang beragam (Vivian, 2008:105).  

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman pada Bab 1 Pasal 1 

menyebutkan, yang dimaksudkan dengan film adalah karya seni budaya yang 
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merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan 

kaidah sinemtografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan.  

 

2.1.1 Jenis-Jenis Film 

Pada dasarnya film dikategorikan menjadi dua jenis utama yaitu film fiksi 

dan film non fiksi. Film fiksi adalah film yang dibuat berdasarkan kisah fiktif. 

Film fiksi dibagi menjadi dua yaitu film pendek dan film panjang. Yeng 

membedakan adalah durasinya.  Film pendek biasanya berdurasi dibawah 60 

menit. Film cerita pendek ini biasanya dijadikan eksperimen dan batu loncatan 

bagi seseorang atau sekelompok orang untuk kemudian memproduksi film 

berdurasi panjang. Tetepi ada pula orang yang memang mengkhususkan diri 

untuk memproduksi film pendek, umumnya hasil produksi ini dipasok ke 

rumah-rumah produksi atau saluran televisi. Film panjang memiliki durasi 

lebih dari 60 menit biasanya berdurasi 90 hingga 100 menit. Film ini yang 

biasanya diputar dibioskop (Effendy, 2014:4).  

Sedangkan film non fiksi contohnya adalah film dokumenter. Film 

dokumenter adalah film yang menyajikan realita melalui berbagai cara dan 

dibuat untuk berbagai macam tujuan. Film dokumenter berpijak pada hal-hal 

senyata mungkin. Seiring perkembangannya muncul berbagai aliran 

dokudrama. Dalam dokudrama, terjadi reduksi realita demi tujuan-tujuan 
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estetis, agar gambar dan cerita menjadi lebih menarik. Namun jarak antara 

kenyataan dan  hasil yang tersaji lewat dokudrama biasanya tak berbeda jauh, 

realita tetap menjadi pakem (Effendy, 2014:2). 

 

2.1.2 Karakteristik Film 

Menurut Vera (2014:92) karakteristik film yang spesifik yaitu, layar lebar, 

pengambilan gambar, konsentrasi penuh, dan identifikasi psikologis.  

a. Layar yang luas 

Kelebihan media film dibandingkan dengan televisi adalah layar yang 

digunakan untuk pemutaran film lebih berukuran besar atau luas, telah 

memberikan keleluasaan penontonnya untuk melihat adengan-adengan 

yang disajikan dlam film. 

b. Pengambilan gambar 

Dengan kelebihan film, yaitu layar yang besar, maka teknik pengambilan 

gambarnya pun dapat dilakukan atau dapat memungkinkan dari jarak jauh 

atau extreme long shot dan panormic shot. Pengambilan gambar yang 

seperti ini dapat memunculkan kesan artistik dan suasana yang 

sesungguhnya.  
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c. Konsentrasi penuh  

Karena kita menonton film di bioskop, tempat yang memiliki ruangan 

kedap suara, maka pada saat menonton film, akan fokus pada alur cerita 

yang ada di dlam film tersebut. Tanpa ada gangguan dari luar. 

d. Identifikasi psikologis  

Konsentrasi penuh saat menonton film tanpa disadari dapat membuat 

benar-benar mengahayati apa yang ada di dalam film tersebut. 

Penghayatan yang dalam itu membuat secara tidak sadar menyamakan diri 

sebagai salah seorang pemeran dalam film tersebut. Menurut ilmu jiwa 

sosial, gejala seperti ini disebut sebagai identifikasi psikologis.  

 

2.1.3 Unsur-Unsur Film 

Unsur film berkaitan erat dengan karakteristik utama yaitu audio dan 

visual. Unsur audio visul dikategorikan ke dalam dua bidang, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Unsur Naratif  

Yaitu materi atau bahan olahan, dalam film unsur naratif adalah 

penceritaannya.  
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b. Unsur Sinematik 

Yaitu cara atau dengan gaya seperti apa bahan olahan itu digarap.  

Unsur sinematik terdiri atas beberapa aspek berikut : 

a. Mise en scene (setting, tata cahaya, kostum, make up, akting dan 

pergerakan pemain)  

b. Sinematografi 

c. Editing  

d. Suara  

 

2.2 Film sebagai Media Massa 

Komunikasi massa menggunakan saluran atau media yang dikenal sebagai 

media massa. Media massa dibagi menjadi dua bentuk yaitu media cetak dan 

media elektronik. Media cetak terdiri dari majalah, buku dan surat kabar. 

Sedangkan media elektronik terdiri dari film, radio, televisi dan rekaman 

musik. Sebagai saluran komunikasi massa, media massa dirancang untuk 

menjangkau banyak orang.  
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Media massa bagi masyarakat dianggap sebagai medium yang digunakan 

sebagai sarana penyampaian komunikasi, informasi, peristiwa, maupun isu 

yang sedang terjadi disekitarnya. Serta, sebagai tempat untuk 

mengekspresikan ide-ide atau gagasan mereka ke khalayak luas. Selain itu, 

media massa dapat diakses dari segala penjuru (Vivian, 2008:5). 

Media massa sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan, agama dan seni 

serta kebudayaan merupakan bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja 

secara ideologis guna membangun kepatutan khalayak terhadap kelompok 

yang berkuasa (Wibobo, 2013:11). Film sebagai media massa bukanlah 

sesuatu yang bebas dan independen tetapi media memiliki keterkaitan dengan 

realitas sosial. Dimana setiap teks yang dihasilkan film mengandung berbagai 

kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, ada juga kepentingan 

pemilik modal, kepentingan keberlangsungan lapangan kerja bagi para 

wartawan, pembuat film, karyawan dan sebagainya.  Bagi pemerintah, 

pemerintah menginginkan agar media massa berfungsi sebagai sarana 

pemeliharaan integritas bangsa dan negara, sarana pemeliharaan kestabilan 

politik, dan lain-lain. Bagi para pengusaha atau pemiliknya, media massa 

merupakan sarana bisnis. Sedangkan komunikator massa wartawan dan 

karyawan media massa lainya, yang diutamakan adalah kepuasan profesi. Dan 

kalangan masyarakat umum mengharapkan media massa sebagai alat kontrol 

sosial dan perubahan.  



14 
 

Dalam kondisi seperti itu media massa tidak mungkin berdiri statis dan 

netral ditengah-tengah, media massa bergerak dinamis diantara pusaran-

pusaran kepentingan yang sedang bermain. Kenyataan inilah yang membuat 

dan menyebabkan terjadinya bias dimedia massa. sebagian orang melihat 

media massa tidak pernah dan tidak akan lebih banyak memberikan kebenaran 

atau kenyataan secara apa adanya. Media massa menciptakan peristiwa, 

menafsirkannya dan mengarahkan terbentuknya kebenaran. Konsep kebenaran 

yang dianut media massa bukanlah kebenaran sejati, tetapi sesuatu yang 

dianggap masyarakat sebagai suatu kebenaran. Padahal bisa saja kebenaran itu 

subjektif atau paling tidak dianggap benar.  

Menurut Paul Johnson, media massa tanpa disadari atau bahkan disadari 

telah melakukan salah satu atau sejumlah dosa besar. Salah satunya adalah 

pembunuhan karakter, dramatisasi fakta palsu atau distorsi informasi. Salah 

satu cara yang sering dilakukan adalah dengan melakukan labeling atau 

penilaian tak adil tanpa fakta terhadap seseorang atau penggunaan kata-kata 

yang mengujat dan menjatuhkan citra atau nama baik seseorang (Wibowo, 

2013:11). Contohnya, film-film atau telenovela banyak menggambarkan 

bahwa pembantu adalah makhluk yang bodoh, terbelakang, mudah diperintah 

adan dianggap sebagai warga kelas bawah. Penggambaran semacam ini akan 

tertanam dibenak khalayaknya dan akhirnya akan mempengaruhi cara 

khalayak memandang pembantu. Terkait dengan itu, semiotika bisa dijadikan 
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sebagai pisau kajian untuk menganalisa isi atau penggunaan kata-kata dalam 

teks berita, majalah, tayangan televisi maupun film .   

 

2.3 Film Sebagai Media Representasi 

Film merupakan media massa yang memadukan audio dan visual yang 

bercerita mengenai sesuatu dan sebagai wadah untuk menginformasikan suatu 

pesan dengan cara merepresentasikan ke dalamnya. Istilah representasi berasal 

dari bahasa Inggris, representation, yang berarti perwakilan, gambaran atau 

pengambaran. Secara sederhana, representasi dapat diartikan sebagai gambaran 

mengenai suatu hal yang terdapat dalam kehidupan yang digambarkan melalui 

suatu media. Marcel Danesi mendefinisikannya sebagai berikut : proses merekam 

ide, pengetahuan, atau pesan dalam beberapa cara fisik disebut representasi. Ini 

dapat didefinisikan lebih tepat sebagai kegunaan dari tanda yaitu untuk 

menyambungkan, melukiskan, meniru sesuatu yang dirasa, dimengerti, 

diimajinasikan atau dirasakan dalam beberapa bentuk fisik. Danesi 

mencontohkan representasi dengan sebuah konstruksi X yang dapat mewakilkan 

atau memberikan suatu bentuk kepada suatu materil atau konsep tentang Y 

(Wibowo, 2013: 148).  

Menurut Chris Barker, representasi adalah konstruksi sosial yang 

mengharuskan kita mengeksplorasi pembentukan makna tekstual dan 
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menghendaki penyelidikan tentang cara dihasilkannya makna pada beragam 

konteks. Representasi dan makna budaya memiliki materialitas tertentu. Mereka 

melekat pada bunyi, prasasti, objek, citra, buku, majalah dan program televisi. 

Mereka diproduksi, ditampilkan, digunakan dan dipahami dalam konsteks sosial 

tertentu (Barker, 2004:9) 

Representasi disini harus lebih dilihat sebagai upaya menyajikan ulang sebuah 

realitas yang tentunya tidak akan pernah menyajikan dirinya sebagai realitas 

yang sebenarnya. Menurut Graeme Turner, film sebagai representasi dari realitas 

masyarakat bukan sekedar sebagai refleksi dari realitas. Sebagai refleksi dari 

realitas, film sekedar “memindah” realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. 

Sementara itu, sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan 

“menghadirkan kembali” realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, 

dan ideologi dari kebudayaannya (Irawanto, 1999:15). Jadi representasi menjadi 

suatu tanda untuk sesuatu atau seseorang, suatu tanda yang tidak sama dengan 

realitas yang dipersentasikan tetapi dihubungkan dengan dan mendasarkan diri 

pada realitas tersebut. Representasi mendasarkan diri pada realitas yang menjadi 

referensinya.  

John Fiske merumuskan tiga proses yang terjadi dalam representasi melalui 

tabel 2.1 dibawah ini : 
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Pertama Realitas 

 Dalam bahas tulis, seperti dokumen wawancara transkip dan 

sebagainya. Dalam film seperti perilaku, make up, pakaian, ucapan, 

gerak-gerik dan sebaginya 

Kedua Representasi 

 Elemen tadi ditandakan secara teknis. Dalam bahasa tulis seperti 

kata, proposis, kalimat, foto, caption, grafik dan sebagainya. Dalam 

film seperti kamera, musik, tata cahaya dan lain-lain. Elemen-

elemen tersebut di transmisikan ke dalam kode representasional 

yang memasukkan di antaranya bagaimana objek digambarkan 

(karakter, narasi setting, dialog, dan lain-lain) 

Ketiga Ideologi 

 Semua elemen diorganisasikan dalam kohersi dan kode-kode 

ideologi, seperti individulisme liberalisme, sosialisne, patriaki, ras, 

kelas, materialisme, dan sebagainya.  

Sumber : John Fiske, Televisi Culture, London, Routledge, 1987 dalam Wibowo (2013: 149)  

Tabel 2.1 Tiga proses yang terjadi dalam representasi  
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Pertama, realitas dalam proses ini peristiwa atau ideologi sebagai realitas oleh 

media dalam bentuk bahasa gambar ini umumnya berhubungan dengan aspek 

seperti pakaian, lingkungan, ucapan ekspresi dan lain-lain.  

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 koherensi sosial atau kepercayaan dominan yang ada 

dalam masyarakat.  

Representasi indentitas transgender dalam film salah bodi merupakan proses 

pengkonstruksian dari realita yang berhubungan dengan kehidupan kaum 

transgender dimasyarakat. Representasi identitas transgender yang ditampilkan di 

film salah bodi merupakan proses sosial pemaknaan melalui sistem penandaan 

yaitu film. 

2.4 Identitas Diri 

 Identitas menurut Chris Barker adalah suatu esensi yang dapat dimaknai 

melalui tanda selera, kepercayaan, sikap dan gaya hidup. Identitas dianggap 

bersifat personal sekaligus sosial dan menandai bahwa kita sama atau berbeda 

dengan orang lain ( Barker, 2005:170).  
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 George Herbert Mead adalah seorang tokoh yang melibatkan gagasannya 

mengenai konsep diri. Menurut Mead, pada dasarnya diri (self) adalah 

kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sebuah objek. Diri adalah 

kemampuan khusus untuk menjadi subjek maupun objek. Diri mensyaratkan 

proses sosial: komunikasi antar manusia. Diri muncul dan berkembang melalui 

aktivitas dan antara hubungan sosial ( Ritzer & Goodman, 2010:281).  

 Diri, dimana orang memberikan tanggapannya sendiri menjadi bagian dari 

tindakannya dimana ia tidak hanya mendengarkan diri sendiri. 

Diri,memungkinkan individu untuk melakukan apa yang diharapkan dirinya 

dalam situasi tertentu. Individu mencoba berbuat sesuai dengan harapan 

lingkungannya agar dapat diterima dan menjadi bagian dari lingkungan tersebut.  

 Menurut Mead, terdapat empat tindakan yang dilakukan manusia untuk 

membentuk konsep diri seseorang (Ritzer & Goodman, 2010:274) : 

a) Impuls  

Tahap pertama adalah dorongan hati atau impuls yang meliputi stimuli 

atau rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera dan reaksi 

aktor terhadap rangsangan, kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadap 

rangsangan itu.  
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b) Persepsi 

Tahap kedua adalah persepsi. Aktor menyidiki dan beraksi terhadap 

rangsangan yang berhubungan dengan impuls. Aktor tidak secara spontan 

menanggapi stimuli dari luar, mereka juga aktif memilih ciri-ciri 

rangsangan dan memilih diantara sekumpulan rangsangan. 

  

c) Manipulasi 

Tahap ketiga adalah manipulasi. Segera setelah impuls menyatakan diri 

sendiri dan objek telah dipahami, langkah selanjutnya adalah 

memanipulasi objek atau mengambil tindakan berkenaan dengan objek 

itu.  

d) Konsumsi  

Tahap keempat adalah tahap pelaksanaan atau konsumsi, atau mengambil 

tindakan yang memuaskan dorongan hati yang sebenarnya.  

 George Herbert Mead, mengidentifikasi dua aspek atau fase diri yang ia 

namai I dan Me . I mencerminkan identitas asli seseorang sesuai dengan 

keinginan sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain. I adalah tanggapan spontan 

individu terhadap orang lain. Orang tidak dapat mengetahui terlebih dahulu apa 

tindakan actor yang mengatakan “aku akan” tetapi, apa tanggapan yang akan 

dilakukan, ia tidak tahu dan orang lain pun tidak ada yang tahu. Individu 

mengetahui I setelah tindakan telah dilaksanakan.  
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 Dikutip dari (Mead, 1934/1962:175) I bereaksi terhadap Me, ia mengorganisir 

sekumpulan sikap orang lain yang ia ambil menjadi sikapnya sendiri. Dengan 

kata lain Me adalah penerimaan atas orang lain yang di generalisir. Me 

mencerminkan identitas yang bukan hanya sesuai keinginan sendiri namun 

identitas memperhitungkan tindakan yang ditampilkan agar sesuai dengan 

harapan. Kelompok sehingga mereka dapat diterima dengan baik dan menjadi 

salah satu bagian dari kelompok tersebut.  

 

2.5  Identitas Transgender  

Identitas yang dijelaskan Erikson (1989) merupakan perkembangan diri 

pertumbuhan hidup seseorang dalam cara untuk mendapatkan perasaan harga 

diri, tentang siapa dirinya, tentang apa yang ada pada dirinya. Identitas diri 

sebagai intisari seluruh kepribadian yang tetap tinggal sama dalam diri seseorang 

walaupun situasi lingkungan berubah dan diri menjadi tua (Ikhwan, 2014:12).  

Identitas seseorang sering dimunculkan melalui tingkah laku yaitu kebiasaan, 

sikap, sifat, karakter, make up, cara berbicara, bahasa tubuh bahkan juga dari 

pakaian yang digunakan. Setiap orang akan dapat memberikan penafsiran yang 

berbeda terhadapa apa yang seseorang kenakan. Pakaian merupakan penanda 

untuk membedakan dirinya dengan orang lain. Bukan hanya berfungsi sebagai 

penutup tubuh, pakaian juga dapat menggambarkan identitas diri seseorang.  
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Transgender merupakan istilah untuk orang yang mengalami gangguan 

kelanian dimana penderita melakukan, berpikir dan merasa bahwa dirinya 

terperangkap ditubuh lawan jenisnnya (Supratiknya, 1999: 96). Transgender ini 

seseorang dengan identitas pria namun memiliki identitas gender sebagai wanita. 

Adanya rasa keterpaksaan mendapatkan identitas biologis sebagai wanita, 

begitupula dengan wanita menjadi pria.  Transgender menggambarkan identitas 

dirinya melalui tingkah laku dan melakukan cross-dressing dalam berpakaian 

sehari-hari dan berperilaku hiperfeminin atau hipermaskulin. Cross-dressing 

yaitu gejala nafsu yang patologik untuk memakai pakaian dari orang yang tidak 

sejenis (lawan jenis). Seseorang mendapat kepuasan seks dengan jalan memakai 

pakaian dari orang yang tidak sejenis. Pria  lebih suka memakai pakaian wanita 

dan wanita lebih suka memakai pakaian pria (Semiun, 2006:48). Cross-dressing 

itu dapat berupa hanya mengenakan salah satu bahan yang dipakai oleh lawan 

jenisnya atau mengenakan pakaian lengkap lawan jenisnya dan menampilkan diri 

seperti lawan jenisnya dimuka umum. Bahkan hingga melakukan operasi 

penggantian kelamin.  

Pembentukan kepribadian transgender merupakan proses yang cukup panjang, 

dimulai dari massa anak-anak hingga menginjak masa remaja. Faktor penyebab 

terjadinya transgender dapat diakibatkan oleh dua faktor yaitu : pertama, faktor 

bawaan (hormon atau gen). Faktor genetik adalah faktor yang ada dalam diri 

individu karena ada masalah antara lain dalam sususnan kromosom, 
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ketidakseimbangan hormon, struktur otak, kelainan susunan syaraf otak (Juwilda, 

2009: 5). Kedua, faktor lingkungan yaitu kebiasaan-kebiasaan pada masa anak-

anak ketika mereka dibesarkan didalam keluarga, kemudian mendapat penegasan 

pada masa-masa remaja. Cara mereka dibesarkan dengan nilai dan norma tertentu 

menjadi satu gambaran yang sangat khas, yang kemudian akan membedakan 

dengan cara-cara “anak-anak normal” diasuh dan dibesarkan. Akibatnya cara-

cara itu akhirnya menunjukan ciri berbeda pula dibandingkan dengan teman 

lainnya (Koeswinarno, 2004:73).  

 

2.6 Semiotika 

Tiada manusia yang dalam aktivitasnya sehari- hari tidak melakukan proses 

komunikasi. Manusia melakukan komunikasi guna memenuhi kebutuhan 

berinteraksi dengan lingkungannya. Komunikasi merupakan proses transaksional 

dimana pesan (tanda) dikirimkan seorang pengirim (sender) kepada penerima 

(receiver). Supaya pesan tersebut dapat diterima secra efektif maka perlu adanya 

proses interpretasi terhadap paesan tersebut, karena hanya manusialah yang 

memiliki kemampuan untuk menggunakan dan memaknai simbol-simbol. 

Berkembanglah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memahami simbol 

atau lambang yang disebut semiologi atau istilah yang lebih populer semiotika. 
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Semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk mengkaji atau memaknai suatu 

tanda. 

Semiotika berasal dari Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu semeion dan 

logos. Semeion yang berarti tanda dan logos yang berarti catatan atau ilmu. Jadi 

semiotika adalah ilmu atau tentang tanda.  

Semiotika dipelopori oleh dua orang yaitu ahli linguistik Swiss Ferdinand De 

Saussure dan seorang filosof pragmatisme Amerika yaitu Charles Sanders Pierce. 

Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan 

dengan latar belakang kelimuan yang berbeda. Ferdinand De Saussure memiliki 

latar belakang keilmuan linguistic, sedangkan Charles Sanders Pierce memiliki 

latar belakang keilmuan filsafat dan mengembangkan semiotika di Amerika. 

Setelah itu muncullah beberapa tokoh lain semiotika seperti Umberto Eco, John 

Fiske dan Roland Barthes.  

Charles Sanders Pierce mendefinisikan semiotika sebagai studi tentang tanda 

dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, yakini cara berfungsinya, 

hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh 

mereka yang mempergunakannya (Vera, 2014:2).  

Semiotika atau dalam istilah Barthes, Semiologi pada dasarnya hendak 

mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). 

Memaknai (to sinify) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan 
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mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek 

tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak 

berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. 

(Kurniawan, 2001:53) 

Semiotika memiliki daya tarik tersendiri dalam penelitian, karena semiotika 

memiliki jangkauan yang cukup luas dalam wilayah kajian yang aplikatif dan 

tersebar pada beberapa displin ilmu. Semiotika dapat diterapkan pada bidang 

ilmu komunikasi, kedokteran, biologi, sastra dan budaya, seni dan desain, 

psikologi dan lain lain. Semiotika sering digunakan dalam analisis teks. Istilah 

teks biasanya mengacu pada pesan yang telah dibuat dalam beberapa cara yaitu 

melalui tulisan, rekaman audio dan video. Semiotika dalam kajian ilmu 

komunikasi dapat diterapkan pada berbagai bentuk komunikasi seperti 

komunikasi massa, komunikasi antarbudaya, komunikasi politik dan sebagainya. 

Dalam komunikasi massa misalnya semiotika dapat diaplikasikan pada film, 

televisi, iklan, lagu, foto jurnalistik dan lain-lain.  

2.6.1 Semiotika Charles Sanders Peirce 

Charles Sanders Peirce ialah seorang filsuf berasal dari Amerika. Peirce 

lahir dari sebuah kelurga intelektual pada tahun 1839 M. Pada tahun 1859, 1862 

dan 1863 secara berturut turut ia mendapatkan gelar B.A., M.A. dan B.Sc. dari 

Universitas Harvard. Selama lebih dari tiga puluh tahun Peirce banyak 
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melaksanakan tugas Astronomi Geodesi untuk survey pantai Amerika Serikat. 

Peirce menulis berbagai masalah tentang yang satu sama lain tidak saling 

berkaitan dia menekuni ilmu pasti dan alam kimia, Astronomi , Linguistik, 

psikologi dan agama. Selain menjadi seorang pendiri pragmatisme, Peirce 

memberikan sumbangan terpenting pada logika filsafat dan matematika, 

khususnya semiotika.  

Peirce terkenal karena teori tandanya. Peirce menyatakan bahwa tanda itu 

sendiri merupakan contoh dari kepertamaan, objeknya adalah kekeduaan dan 

penafsirnya ialah contoh dari keketigaan. Sebuah tanda dapat berlaku pribadi, 

sosial atau tergantung pada konteks tertentu. Tanda tidak dapat mengungkapkan 

sesuatu, tanda hanya berfungsi menunjukkan, penafsirlah yang memaknai 

berdasarkan pengalaman masing-masing.  

Peirce dikenal dengan model triadic atau yang dikenal dengan teori segitiga 

makna. Seperti gambar di bawah ini : 

Gambar 2.1 Model Triadic Charles Sanders Pierce 

interpretant 

Representamet 

object 

sign 
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Representamen adalah bentuk yang diterima oleh tanda atau berfungsi sebagai 

tanda, representement kadang diistilahkan  juga menjadi sign. 

Intrepretan, bukan penafsir tanda, tetapi lebih merujuk pada makna dan tanda . 

Object, sesuatu yang merujuk pada tanda. Sesuatu yang diwakili oleh 

representemen yang berkaitan dengan acuan. Objek dapat berupa representasi 

yang ada dalam pikiran dapat juga berupa sesuatu yang nyata diluar tanda.  

Klasifikasi tanda dari Peirce diidentifikasikan dalam 66 jenis tanda yang 

berbeda, tetapi yang sering digunakan dalam analisis semiotika adalah 3 yaitu 

ikon, indeks dan simbol.  

Berdasarkan objeknya, Pierce membagi tanda-tanda menjadi tiga, yaitu : 

a.    Ikon  

Ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan pertandanya 

bersifat bersamaan bentuk alamiah. Atau dengan kata lain, ikon adalah 

hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan. 

Misalnya, potret dan peta.  

b. Indeks  

          Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara     

tanda dan pertanda yang bersifat kausal, atau hubungan sebab akibat. 

Contohnya adalah asap sebagai tanda adanya api.  
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c   Simbol 

           Simbol merupakan tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara 

penanda dan pertandanya. Hubungan diantaranya bersifat arbiter atau 

semena, hubungan berdasarkan kesepakatan masyarakat.  


