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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Komunikasi Massa sebagai Alat Komunikasi 

Komunikasi massa dapat dipusatkan pada komponen-komponen komunikasi 

massa yaitu pada lima variabel yang dikandung dalam setiap tindak komunikasi dan 

bagaimana variabel ini bekerja pada media massa. Variabel berikut ini merupakan 

salah satu hal yang berperan sebagai alat komunikasi pada komunikasi massa. 

Komponen tersebut adalah (Winarni, 2003:5). 

2.1.1. Sumber 

Komunikasi massa adalah suatu organisasi yang kompleks yang mengeluarkan 

biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. 

2.1.2. Khalayak 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, yaitu 

khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan anonym. 

2.1.3. Pesan 

Komunikasi massa adalah pesan dalam komunikasi massa bersifat umum. 

Setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan komunikasi massa dari media massa. 

2.1.4. Proses 

1. Proses satu arah (proses mengalirnya pesan). 

Komunikasi ini berjalan dari sumber penerima dan tidak secara langsung 

dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan yang tertunda. 

2. Proses dua arah (proses seleksi). 

Media menyeleksi khalayak sasaran dan sasaran atau penerima menyeleksi  

dari semua media yang ada, pesan manakah yang mereka ikuti. 
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3. Konteks 

Komunikasi Massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. Media mempengaruhi 

konteks sosial masyarakat dan konteks sosial masyarakat mempengaruhi media 

massa. 

Sebagai alat untuk berkomunikasi, komunikasi massa tentunya membutuhkan 

media sebagai penyalur pesan yang disampaikan ke komunikan dari komunikator. 

Tanpa media, pesan tidak akan sampai dan tidak terjadi komunikasi. Melalui media 

kita dapat mengetahui informasi-informasi penting dan juga media memenuhi 

keseharian hidup masayarakat tanpa disadari akan kehadiran dan pengaruhnya. 

2.2. Media 

 Media menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, 

hiburan, edukasi dan peran media lainnya. Hadirnya media dikalangan masyarakat 

membuat bentuk budaya rakyat telah berubah atau semakin merosot. Menurut 

ilmuwan komunikasi, Stanley J. Baran dan Dennis K. Davis (2010 :211) “Bukan 

kejadian yang kebetulan bahwa rasa hormat budaya kita kepada orang yang lebih tua 

dan kebijaksanaan yang mereka pegang telah merosot di era media”. 

 Media terdiri menjadi dua bagian yakni, Media cetak dan Media Elektronik. 

Media cetak terdiri dari surat kabar dan Majalah, sedangkan media elektronik terdiri 

dari televisi, radio dan online. Masing-masing jenis media tersebut berbeda-beda tiap 

penjelasannya. Namun karena fokus penelitian ini mengenai media online, maka akan 

dibahas lebih rinci tentang media online. 

2.2.1. Media Online 

 Perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini membuat munculnya 

media baru yakni, media online. Dulunya publik mengenal surat kabar, majalah, radio 
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atau televisi sebagai media massa, namun dewasa ini situs-situs berita di dalam ruang 

cyber sudah banyak diminati para jurnalisme. 

 Perbedaan media online dan media tradisional adalah lebih cepat diterbitkan 

dan dapat di baca kapan saja serta di dokumentasikan secara rapi. Tak hanya itu, 

audience dalam media online tidak hanya sekedar membaca tapi, dapat berpartisipasi, 

bergabung dan berbagi dalam proses produksi berita 

Media online sendiri memiliki beberapa model situs berita, yakni (1) model 

situs berita secara general, kebanyakan digunakan oleh media berita tradisional agar 

memiliki edisi online dari media utamanya. Isi orinisilnya dibuat kembali oleh 

internet dengan kapasitas-kapasitas teknis dari cyberspace. Dan juga media online di 

update lebih sering serta gaya bahasa yang digunakan lebih ringan dan mudah 

dipahami. (2) model yang kedua berisikan orisinalitas indeks dengan cara mendesain 

ulang dan merubah isi dari berbagai media berita. Pemberitaan dibuat melalui 

indeksisasi dan kategorisasi.  

2.2.2. Peran Sosio-Kultural Media  

Dalam hal memahami hubungan antara media dan dunia sosial serta cultural, 

menurut (Idy Subandy dan Bachruddin Ali, 2014) ada dua pengertian yang saling 

terkait mengenai kata budaya (culture) yang bisa dijadikan pijakan, menurut gagasan 

Raymond Williams, budaya dalam arti sempit atau spesifik (sebagai praktik ekspresi 

kreatif, estetis dan intelektual) dan budaya dalam arti luas atau umum (keseluruhan 

cara hidup) (Williams 1988,1989). Para pengkaji media dan budaya kritis telah 

menggunakan beberapa pendekatan untuk memahami arti penting sosio-kultural 

dalam kehidupan sehari-hari yakni : 
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2.2.2.1. Media sebagai Pembentuk 

Beberapa pendekatan ada yang memandang media sebagai pembentuk 

(constructors atau shapers), yakni keyakinan bahwa isi yang disebarkan oleh media 

memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masa depan masyarakat. Persepektif ini 

memfokuskan pada cara-cara media mempengaruhi kita. Pendekatan ini kemudian 

telah melahirkan berbagai penelitian yang menekankan pada efek media dan 

dampaknya terhadap berbagai aspek dan organisasi sosial. 

2.2.2.2. Media sebagai Cermin 

 Pendekatan yang lain tidak hanya menfokuskan pada bagaimana isi media 

membentuk, melainkan juga bagaimana media merefleksikan (reflector) atau 

mencerminkan (mirror) masyarakat. Peran utama media menurut pandangan ini 

adalah untuk mencerminkan kembali kepada masyarakat peristiwa-peristiwa, 

perilaku, identitas, hubungan sosial atau nilai-nilai yang penting. Menurut prespektif 

ini, jika media didominasi oleh seks dan kekerasan, hal itu biasanya disebabkan kita 

hidup ditengah masyarakat yang memang sudah banyak kekerasan. Seperti sebuah 

cermin, media hanya memantulkan kekerasan yang sudah ada di dunia nyata. Jika 

opini dan nilai-nilai tertentu sedang dianggap utama dalam isi media, ia sesungguhnya 

sekedar merefleksikan arus yang sedang berkembang dalam masyarakat. 

2.2.2.3. Media sebagai Pengemas atau Representasi 

 Pendeketan yang menyatakan bahwa isi media membentuk maupun 

mencerminkan masyarakat dianggap terlalu simplistic. Maka muncullah pandangan 

untuk memahami hubungan diantara keduanya sebagai hubungan sirkular, yang 

melibatkan unsur-unsur kedua proses. Pendekatan media sebagai cermin tetap 

berguna dalam mengigatkan kita bahwa isi media sering berhubungan secara erat 
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Society 

 

dengan kejadian-kejadian nyata atau tren sosial dan nilai-nilai budaya yang berlaku di 

masyarakat. 

 Namun, sesungguhnya isi media tidak mencerminkan peristiwa secara netral 

dan secara sempurna. Media terlebih dahulu menyeleksi apa yang akan dimasukkan 

dalam berita dan media menyajikkan unsur-unsur yang mereka masukkan itu dengan 

cara-cara yang sangat khusus. Jadi, media tidak menyajikan kepada kita sebuah 

cermin yang utuh melainkan suatu susunan representasi dunia yang sudah diseleksi 

dan dikemas sedemikian rupa. 

 Jadi, Representasi media adalah hasil seleksi dan dikemas, hal tersebut 

berbeda dari dunia yang dicerminkan media. pandangan inilah yang menciptakan 

kemungkinan bahwa media bisa juga memiliki potensi untuk mempengaruhi 

masyarakat. Model Representasi Sirkular Media berguna untuk memahami arti 

penting media secara sosio-kultural.  

Model sirkular tentang represntasi dan pengaruh media bisa menjadi titik pijak 

untuk memahami proses terus-menerus berlangsungnya representasi media secara 

selektif dan bagaimana hal tersebut dipengaruhi oleh kemasan dan karakter 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
 

Media  representation 

 

Sumber : Hodkinson (2011:6) 

Gambar : Model Representasi Sirkular 

Gambar 2.1 1 

Gambar : Model Representasi Sirkular 1 

Media 
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2.2.2.4. Media sebagai Guru 

Selain pendekatan media sebagai pembentuk, cermin dan pengemas atau 

representasi, ada pendekatan lainnya yang dapat dilihat isi media dari kapasitasnya 

seperti seorang guru atau pendidik atau sebagai lembaga pendidik yang mengajarkan 

pengetahuan, nilai-nilai atau perilaku tertentu bagi segmen masyarakat. Dalam studi 

komunikasi media tidak hanya berperan untuk member informasi (to inform) namun 

juga untuk mendidik (to educate) masyarakat serta juga fungsi lainnya yakni 

menghibur, mempengaruhi, dan membujuk. 

2.2.2.5. Media sebagai  Ritual 

Pendekatan ini memandang bahwa ritme media dalam menayangkan berita 

telah menjadi semacam ritualisme yang menggantikan atau menggeser agama 

tradisional. Selama 24 jam, televisi merancang berbagai tayangan acara pada jam-jam 

tertentu yang telah ditentukan sedemikian rupa untuk menarik minat agar selalu 

ditunggu-tunggu khalayak. Seperti, saat masyarakat sedang menanti jadwal ritual 

keagamaan yang mereka jalani secara rutin pada waktu-waktu yang telat ditetapkan 

oleh ajaran agamanya dan dilakukan secara bersama-sama. 

Ritualisme media bahkan dianggap telah menjadi seperti ritualisme agama 

baru  masyarakat yang sebagian besar waktu luangnya diisi oleh kegiatan konsumsi 

media dan diserbu oleh berbagai produk budaya popular. Seperti, acara sinetron, 

momen pesta olahraga yang melibatkan banyak negara. 

2.2.2.6. Media sebagai “Tuhan” 

Pendekatan ini tidak hanya memandang media hanya sebagai guru dan sebagai 

ritual namun, keberadaan media diibaratkan seperti “Tuhan” atau “agama baru” 

dimana media menggantikan peran “Tuhan”. Pendekatan ini memandang media untuk 
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memerintahkan jalan kebaikan dan menawarkan jalan pemecahan untuk melawan 

keburukan berdasarkan versinya sendiri bagi masyarakat. 

“Tuhan-tuhan” media ini adalah bintang atau selebritas media, yakni figur-

figur kemasan budaya popular yang mengkhotbahkan nilai dan gaya hidup tertentu 

yang harus diikuti oleh pemirsa atau khalayak jika mereka ingin meraih harapan 

kebahagiaan sebagaimana yang telah dijanjikan. 

2.3. Gambar Tekstual atas Perempuan 

 Gerakan perempuan di tahun 1960-an dan 1970-an menghasilkan sebuah 

kerangka politik bagi feminis untuk menentang media atas perendahan diri mereka 

dan streotipe citra perempuan. Penelitian mengungkapkan bahwa citra perempuan 

bersifat under-representasi dan misinterpretasi. „Penghapus simbolik‟ (Tuchman, 

Heart and Home : Image of Women and the Media (1978) oleh media massa ini 

dibangun dan kemudian benar-benar diterapkan pada pola pelaksanaan diskriminasi 

terhadap perempuan dalam masyarakat (Gamble, 2010 :134). 

 Tujuan dari studi-studi feminis media adalah untuk mencapai kesetaraan 

gender. Secara umum, bisa dikatakan bahwa penelitian tradisional tentang perempuan 

dan media menggangap komunikasi media massa sebagai sumber utama produksi atas 

relasi-relasi sosial patriakal secara umum. 

2.3.1. Feminisme Liberal 

 Feminisme liberal berkembang di Barat pada abad ke-18, bersamaan dengan 

semakin populernya arus pemikiran baru “zaman pencerahan” (enlightment atau age 

of reason). Dasar asumsi yang dipakai adalah doktrin John Lock tentang natural 

rights (hak asasi manusia), bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu hak 

untuk hidup, mendapatkan kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Namun 

dalam perjalanan sejarahnya di Barat, pemenuhan HAM ini dianggap lebih dirasakan 
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oleh kaum pria. Untuk mendapatkan hak sebagai warga Negara, maka seseorang 

harus mempunyai kemampuan rasionalitas yang memadai. Perempuan dianggap 

mahluk yang tidak atau kurang daya rasionalitasnnya, sehingga tidak diberikan hak-

hak sebagai warga Negara seperti yang diberikan kepada rekan prianya (Megawangi, 

1999).  

2.4. Representasi Perempuan di Media Online  

 Media online dewasa ini sudah menjadi peranan penting dalam masyarakat. 

Berbagai macam berita dengan tema yang berbeda dituliskan di media online dengan 

bahasa yang lebih ringan dibandingkan media tradisional. Salah tema yang diangkat 

mengenai gender. Pesan-pesan yang disampaikan sebagian besar mengenai peran 

gender, dimana laki-laki berperilaku maskulin sedangkan perempuan berperilaku 

feminisme. 

 Bahasa tulisan merupakan sarana utama komunikasi media online. Maka dari 

itu berita (news) yang hadir pada masyarakat bukanlah sepenuhnya berdiri netral, 

namun dikemas menjadi fakta yang baru. Dengan demikian, akan dilihat apa yang 

ditampilkan publik akan bertemu dengan keadaan sosial dan pendapat media massa 

mengenai sosok perempuan dalam kehidupannya. 

 Menurut dasar aliran feminis liberal, menggangap perempuan sebagai manusia 

yang sama seperti laki-laki. Feminisme liberal adalah pandangan yang menepatkan 

perempuan memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan 

bahwa kebebasan dan kesamaan berawal pada rasionalitas dan pemisah antara dunia 

privat dan public. Setiap manusia mempunyai kapasitas untuk berpikir dan bertidak 

rasional, begitu pula perempuan (Jurnal Komunikator : Representasi Figur Baru 

Perempuan dalam Media Cetak, 2013). 
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Menurut Jurnal Komunikator yang ditulis Prismasda Qurrota Ayun dengan 

judul Representasi Figur Baru Perempuan dalam Media Cetak, perempuan adalah 

personhood-manusia secara utuh. Perempuan bukanlah mainan laki-laki atau lonceng 

milik laki-laki yang harus berbunyi. Namun perempuan adalah suatu tujuan, suatu 

agen bernalar, yang harga dirinya ada dalam kemampuannya untuk menentukan 

nasibnya sendiri. Perempuan yang mendapatkan pendidikan memungkinkan untuk 

mengembangkan kapasitas rasional dan moral, berpotensi untuk menjadi manusia 

yang lengkap. 

 Melihat dari segi peran sosio-kultural media yakni media sebagai pengemas 

atau repsentasi, maka dapat dijelaskan lagi lebih detail mengenai representasi. Dimana 

reprsentasi adalah produk dari pemaknaan melalui bahasa ke dalam suatu konsep 

pikiran kita.  

Dalam cultural studies, representasi (Barker,2000) digambarkan bahwa dunia 

itu merupakan hasil dari kontruksi sosial dan hal itu dihasilkan oleh manusia, 

diperuntukkan kepada manusia itu sendiri. Representasi menghubungkan antara 

konsep dan bahasa sehingga kita mungkin menggangap bahwa yang lain adalah 

“real” world dari suatu objek, manusia atau peristiwa atau sesungguhnya untuk 

mengimaginasi dunia dari suatu objek khayalan, orang dan peristiwa.  

 Dan juga menurut Berger dan Luckman (1966), representasi sebagai bagian 

dari konsep objektivitasi. Representasi dalam teori kontruksi sosial merupakan 

representasi simbolik, dimana bahasa turut andil dalam memegang peranan penting 

dalam proses objektivasi terhadap tanda-tanda karena bahasa mampu mendirikan 

bagunan-bagunan representasi simbolis dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa juga 

digunakan untuk mensignifikasi makna-makna yang dipahami sebagai pengetahuan 

yang relevan dengan masyarakat. 
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 Dalam merepresentasikan perempuan pada jawapos.com di rubrik asmara, 

bahasa turut andil dalam memegang peranan penting di dalamnya. Bahasa lebih 

unggul dalam hal membentuk opini atau subjektivitas masayarakat. Salah satu 

subjektivitas yang dimaksud adalah mengenai diri dan gender. Dan menurut Weedon 

(Siregar,1999) bahwa makna „perempuan‟ atau kualitas yang melekat pada kata 

„perempuan‟ telah diproduksi melalui bahasa atau teks. 

 Media massa sendiri dalam komponen komunikasi massa yang tidak bisa 

dipisahkan yakni pesan dan konteks atau berita dan bahasa. Dan bahasa memilik 

peranan penting dalam membentuk dan mengkontruksi subjetivitas atau opini. Konsep 

gender yang berada di masayarakat berhubungan dengan bahasa, dimana teks-teks 

yang ditulis dapat dibentuk dan diproduksi oleh media massa. 

 Bahasa merupakan medium yang mempunyai potensi untuk membentuk 

subjek tertentu, tema wacana tertentu dan strategi-strategi di dalamnya. Bahasa 

sebagai representasi berperan pula dalam membentuk jenis-jenis subjek tertentu, 

maupun strategi-strategi di dalamnya. 

 Seperti yang sudah dijelaskan media terdiri dari media cetak dan media 

elektronik. Masing-masing media mengandung isi yang berbeda dan beragam jenis. 

Salah satu media yang baru saat ini adalah media online. Dimana pesan pada media 

onlinelebih ringan dan mudah dimengerti. Tak hanya itu pada media online pun juga 

terdapat banyak rubrik yang dapat dibaca sesuka hati. Maka dari itu, represntasi pada 

media online, kirannya dapat memberikan terobosan baru mengenai representasi 

perempuan pada media online. 
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2.5. Analisis Semiotik 

2.5.1. Media dan Kontruksi Realitas 

Semiotik sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial yang memahami 

dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang di sebut „tanda‟. 

Menurut Umberto Eco tanda tersebut sebagai “kebohongan” (Gottdiener, 1995, dalam 

Listiorini,1999); dalam tanda ada sesuatu yang tersembunyi dibaliknya dan bukan 

merupakan tanda itu sendiri. Sedangkan menurut Saussure, persepsi dan pandangan 

kita tentang realitas, dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang 

digunakan dalam konteks sosial. Hal tersebut dianggap sebagai pendapat yang cukup 

mengejutkan dan dianggap revolusioner, karena berarti tanda membentuk persepsi 

manusia, lebih dari sekedar merefleksikan realitas yang ada (Bignell,1997, dalam 

Listiorini,1999). Salah seorang pendiri Greenpeace, Paul Waston mengatakan bahwa 

menurutnya konsep kebenaran yang dianut media massa bukanlah kebenaran sejati, 

tetapi sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran. Jadi, kebenaran 

ditentukan oleh media massa (Abrar, 1995:59). 

2.5.2. Pengertian Semiotik 

Secara etimologis istilah semiotik berasal dari kata Yunani semeion yang 

berarti “tanda” tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar 

konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang 

lain (Eco,1979 : 16). Contohnya, asap menandai adanya api.  Secara terminologis, 

semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-

objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda (Eco, 1979:6). 

Beberapa pakar memberikan batasan pada semiotik, namun batasan yang lebih 

jelas dikemukakan oleh Preminger (2001 :89), “Semiotik adalah ilmu tentang tanda-

tanda. Ilmu ini menggangap bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu 
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merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, 

konveksi-konveksi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti”. 

2.5.3. Macam-macam Semiotik 

Terdapat Sembilan macam semiotik yang ada, yaitu (Pateda, 2001 : 29) : 

1. Semiotik analitik, yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda. Peirce 

menyatakan bahwa semiotik berobekkan tanda dan menganilisinya menjadi ide, 

objek dan makna. 

2. Semiotik deskriptif, yakni semiotik  yang memperhatikan sistem tanda yang dapat 

kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang 

disaksikan sekarang. Contoh, langit yang mendung menandakan hujan. 

3. Semiotik faunal (zoosemotic), yakni semiotik yang khusus memperhatikan sistem 

tanda yang dihasilkan oleh hewan. Contoh seekor ayam betina yang berkotek-

kotek menandakan ayam itu telah bertelur. 

4. Semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. 

5. Semiotik naratif, yaitu semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang 

berwujud mitos dan ceita lisan (folklore). 

6. Semiotik natural, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh 

alam. 

7. Semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Misalnya rambu-rambu lalu 

lintas.  

8. Semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

dihasilkan manusia yang berwujud lambang, baik lambang yang berwujud dalam 

bentuk kata maupun dalam bentuk satuan kata yang disebut kalimat. Buku 
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Halliday (1978) itu sendiri yang berjudul Languange Social Semiotic. Dengan 

kata lain, semiotik sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa. 

9. Semiotik struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

dimanifestasikan melalaui stuktur bahasa. 

2.5.4. Pandangan Semiotik Terhadap Teks Berita 

Semiotik dapat memberi batasan pada kajian umum tentang tanda-tanda, 

namun ada batasan yang jelas dalam pengertian tanda tersebut. Halliday membatasi 

analisa bahasanya dalam bentuk semiotik sosial. Analisa sosial yang dimaksud adalah 

sinonim dengan kebudayaan. Jadi, semiotik sosial adalah batasan sistem sosial atau 

kebudayaan sebagai suatu sistem makna. Halliday menginginkan suatu tafsiran yang 

lebih khusus tentang tata sosial, dimana untuk menunjukkan bahwa perhatiannya 

terutama pada hubungan antara bahasa dan struktur sosial, dengan memandang 

struktur sosial sebagai satu segi dari sistem sosial.  

Konsep semiotik tentang makna yang diciptakan oleh sistem sosial yang 

dalam arti tertentu membentuk sistem sosial yang dipertukarkan oleh para anggota 

suatu kebudayaan dalam bentuk teks. Dengan sudut pandang semiotika sosial teks 

dilihat dari segi prosesnya sebagai peristiwa yang timbal balik, suatu pertukaran 

makna yang bersifat sosial. Teks itu sendiri merupakan objek dan juga merupakan 

contoh makna sosial dalam konteks situasi tertentu. 

2.5.5. Semiotik dalam Tinjauan Bahasa 

Barthes dan Pierce merupakan tokoh yang mengemukakan pandangannya 

mengenai bahasa dalam semiotik. Roland Barthers dikenal sebagai salah seorang 

pemikir struktutalis yang getol mempraktikkan model lingustik dan semiologi 

Saussurean (Sobur, 2003 : 63), 
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Sedangkan, Pierce terkenal karena teori tandanya. Di dalam lingkup semiotika, 

Peirce sebagaimana dipaparkan Laechte (2001 :227), seringkali mengulang-ulang 

bahwa secara umum tanda adalah yang mewakili sesuatu bagi seseorang. 

Disamping pendekatan semiotik Barther dan Pierce, Semiotika Sosial Halliday 

juga mengemukakan pandangannya mengenai bahasa sebagai semiotika budaya. 

Namun ada perbedaan dalam semiotik sosial, bahasa tidak dipandang sebagai suatu 

entitas yang secara otomatis dirujuk sebagai hubungan antara „yang ditandai‟ dan 

„yang menandai‟. Tapi, pendekatan ini melihat bahasa sebagai suatu realitas, realitas 

sosial, dan sekaligus sebagai realitas semiotik. Sebagai suatu realitas, bahasa 

merupakan  fenomena pengalaman fisik, logis, psikis atau fenomena fisilogis 

penuturannya di dalam konteks situasi dalam konteks kultural tertentu. Kemudian 

sebagai realitas sosial, bahasa merupakan fenomena sosial yang digunakan 

masyarakat penuturnya untuk berinteraksi dan berkomunikasi di dalam konteks situasi 

dan kultural tertentu. Sedangkan sebagai realitas semiotik, bahasa merupakan symbol 

yang merealisasikan dan realitas sosial di dalam konteks situasi dan konteks cultural 

tertentu pula. Ketiga realitas tersebut berfungsi atau bekerja secara stimulant dalam 

mengekspresikan makna atau fungsi sosial tertentu pula (Sobur, 2016 :17). 

Berdasarkan konsep semiotika Halliday dalam buku The Communication 

Theory Reader : Second Edition oleh Paul Cobley, untuk mengetahui makna suatu 

teks, maka kita harus mengetahui elemen-elemen dari bahasa itu sendiri. Di mana 

elemen-elemen bahasa itu sendiri terdiri dari : teks, situasi, atau register (gaya 

bahasa), kode, sistem linguistik dan struktur sosial. Seperti yang diungkapkan 

Halliday mengenai elemen-elemen bahasa, yaitu : 
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There are certain general concepts which seems to be essential 
ingredients in a sociosemiotiks theory of language. These are text, the 
situation, the text variety or register, the code, the lingustik sistem ( 
including the semantic sistem), and the sosial structure (Cobley, 1996 : 
360)  

Halliday juga mengemukakan sistem ligustik, yang mana merupakan hal utama dalam 

konteks sosiolinguistik. Menurut Halliday, ada tiga komponen semantic (Cobley, 

1996 : 365) :   

1. Fungsi ide mewakili makna pembicara yang penting sebagai pengamat. Ini

merupakan fungsi isi dari bahasa dimana bahasa tersebut mengungkapkan

pengalaman budaya dan pembicara berupaya mengungkapkan pengalamnnya

sebagai anggota dalam suatu masyarakat. Ia mengungkapkan fenomena

lingkungan, benda, objek, tindakan, kejadian, kualitas, pernyataan, dan hubungan

– dunia dalam kesadaran kita, termasuk bahasa itu sendiri.

2. Komponen interpersonal mewakili potensi makna pembicara sebagai penyerta. Ia

adalah fungsi partisipasi bahasa sebagai gambaran melakukan sesuatu. Ini

merupakan komponen dimana pembicara ikut campur dalam konteks situasi. Ia

menggambarkan perilaku dan penilaiannya sendiri dan berupaya untuk

memperngaruhi sikap dan perilaku yang lain.

3. Komponen tekstual menurut Halliday menyajikan kecenderungan pembentukan

teks pembicara, ia menjadikan bahasa relevan. Komponen yang memiliki tekstur,

yang mana berbeda dari bahasa umum dan disesuaikan dengan konteks situasi.  Ia

mengungkapkan hubungan antara bahasa dengan lingkungan. Ciri khasnya adalah

kalimat yang menunjukkan hubungan nonverbal dengan lingkungan.




