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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Puisi 

2.1.1. Pengertian Puisi 

Puisi diartikan sebagai pembangun, pembentuk atau pembuat karena 

memang dasarnya memang pada dasarnya dengan mencipta sebuah puisi maka 

seorang penyair telah membangun, membuat, atau membentuk sebuah dunia baru 

secara lahir maupun batin (Tjahjono, 1988:50).  

Sebuah puisi adalah sebuah struktur yang terdiri dari unsur-unsur 

pembangun. Unsur-unsur pembangun tersebut dinyatakan bersifat padu karena 

tidak dapat berdiri sendiri tanpa mengaitkan unsur satu dengan unsur yang 

lainnya. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi puisi sebagai 

berikut: (1) ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, dan rima, serta 

penyusunan larik dan bait; (2) gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan 

ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman 

yang membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna 

khusus; dan (3) sajak. Namun, jika dikatakan bahwa puisi merupakan karya sastra 

yang terikat, maka pengertian tersebut tidak sesuai dengan bentuk puisi modern 

atau puisi baru yang bersifat bebas atau tidak terikat.  

Pradopo (2010: 7) memberi garis besar dari definisi-definisi puisi menurut 

beberapa penyair Inggris yang dihimpun oleh Shahnon Ahmad, yakni bahwasanya 
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puisi mengandung unsur-unsur berupa: emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, 

irama, kesan pancaindera, susunan kata, kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan 

yang bercampur-baur. Di situ dapat disimpulkan ada tiga unsur yang pokok, 

pertama, hal yang meliputi pemikiran, ide, atau emosi; kedua, bentuknya; dan 

yang ketiga ialah kesannya. Semuanya itu terungkap dengan media bahasa. 

Beberapa definisi lain mengenai puisi dikumpulkan oleh Rokhmansyah 

(2014: 13) Menurut Tjahjono, puisi diartikan sebagai pembangun, pembentuk, 

atau pembuat karena memang pada dasarnya dengan mencipta sebuah puisi maka 

seorang penyair telah membangun, membuat, atau membentuk sebuah dunia baru, 

secara lahir maupun batin. Jassin mengatakan puisi adalah pengucapan dengan 

perasaan. Seperti diketahui selain penekanan unsur perasaan, puisi juga 

merupakan penghayatan kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya di mana 

puisi itu diciptakan tidak terlepas dari proses berfikir penyair. Selain itu, Waluyo 

juga mendefinisikan puisi sebagai sebuah struktur yang terdiri dari unsur-unsur 

pembangun. Unsur-unsur pembangun tersebut dinyatakan bersifat padu karena 

tidak dapat berdiri sendiri tanpa mengaitkan unsur satu dengan unsur lainnya. 

Unsur-unsur dalam sebuah puisi bersifat fungsional dalam kesatuannya dan juga 

bersifat fungsional unsur lainnya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa puisi 

merupakan ekspresi yang berasal dari pemikiran, imajinasi, perasaan ataupun 

pengalaman dalam wujud bahasa yang estetis, padat dan sarat makna sehingga 

menimbulkan kesan tertentu bagi pembaca. Masih banyak lagi definisi-definisi 
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lain mengenai puisi. Namun, hal yang terpenting adalah bagaimana cara 

memaknai dan menikmati keindahan puisi tersebut. 

2.1.2.  Struktur Puisi 

Struktur puisi dibagi menjadi struktur fisik dan struktur batin. Hal tersebut 

senada dengan pendapat Waluyo (1987:25) bahwa puisi adalah bentuk karya 

sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan 

disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan 

pengonsentrasian struktur fisik dan struktur batin. Kedua bagian itu terdiri atas 

unsur-unsur yang saling mengikat keterjalinan dan membentuk totalitas makna 

yang utuh. 

1) Struktur Fisik Puisi 

Puisi disusun dari kata dengan bahasa yang indah dan bermakna yang 

dituliskan dalam bentuk bait-bait. Orang dapat membedakan mana puisi dan mana 

yang bukan puisi berdasarkan bentuk lahir atau fisik yang terlihat (Rokhmansyah, 

2014: 14). Struktur fisik puisi meliputi: diksi, imajinasi, kata konkret, bahasa 

figuratif, verifikasi, tipografi dan enjabemen. 

a. Diksi (Pilihan Kata) 

Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam 

puisinya,karena puisi merupakan bentuk karya sastra yang dengan sedikit kata-

kata dapat mengungkapkan banyak hal. Oleh karena itu kata-katanya harus dipilih 

secermat mungkin. Pemilihan kata dalam puisi berhubungan erat dengan makna, 

keselarasan bunyi, dan urutan kata (Siswanto, 2008: 114-115). Aminuddin (2010: 

143) mengungkapkan bahwa kata-kata dalam puisi tidak diletakkan secara acak, 
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tetapi dipilih, ditata, diolah, dan diatur penyarnya secara cermat. Pemilihan kata 

untuk mengungkapkan suatu gagasan disebut diksi. Diksi yang baik tentu 

berhubungan dengan pemilihan kata yang tepat, padat, dan kaya akan nuansa 

makna dan suasana sehingga mampu mengembangkan dan mengajuk daya 

imajinasi pembaca. Kecermatan penyair dalam pemilihan kata berkaitan 

dengankeberadaan bahasa dalam puisi yang kaya akan makna simbolik, konotatif, 

asosiatif, dan sugesif. Terlebih lagi penyair yang mengekspresikan puisinya 

melalui bahasa daerah yang tentunya memiliki ciri khas tersendiri. Ada usaha 

penyair untuk memberi makna yang asing dari makna kata-kata yang semula 

sudah biasa didengar. Selain itu, bahasa puisi juga mengalami penyimpangan 

bahasa. 

b. Imajinasi (Citraan) 

Imajinasi adalah kata atau kelompok kata yang dapat mengungkapkan 

pengalaman indrawi. Rokhmansyah (2014: 18), menyebut imajinasi sebagai 

susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris sehingga 

pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan seperti apa yang 

dilihat, didengar dan dirasakan penyair dalam puisinya secara imajinatif melalui 

pengalaman dan rasa. Beberapa imajinasi antara lain: imaji visual (penglihatan), 

imaji auditory (pendengaran), imaji articulory (mendengar bunyi-bunyi dan 

artikulasi-artikulasi tertentu pada bagian mulut waktu pembaca membaca puisi), 

imaji (penciuman), gustatory (pencicipan), imaji faktual (rasa kulit), imaji 

kenaestetik (gerakan otot), dan imaji organik (rasa badan). 
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c. Kata Konkret 

Kata konkret (nyata) atau the concrete word adalah kata yang kongkrit dan 

khusus, bukan kata yang abstrak dan bersifat umum (Tarigan, 2011: 32). Kata 

konkret merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indra dan berhubungan erat 

dengan imaji (Siswanto, 2008: 119). Selain itu, Rokhmansyah (2014: 20) 

mengatakan bahwa kata konkret adalah kata yang dapat menyarankan kepada arti 

yang menyeluruh, sehingga pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa, 

keadaan, maupun sesuatu yang digambarkan penyair. 

d. Bahasa Figuratif 

Bahasa figuratif disebut juga bahasa kias, yakni bahasa yang menimbulkan 

efek konotatif. Waluyo (1987:83) menyatakan bahwa bahasa figuratif dipandang 

lebih efektif untuk menyatakan apa yang dimaksud penyair karena (1) bahasa 

figuratif mampu menghasilkan kesenangan yang imajinatif, (2) bahasa figuratif 

adalah cara untuk menghasilkan imaji tambahan dalam puisi sehingga yang 

abstrak jadi konkret dan menjadikan puisi lebih nikmat dibaca, (3) bahasa 

figurative adalah cara menambah intensitas perasaan penyair untuk puisinya dan 

menyampaikan sikap penyair, dan (4) bahasa figuratif adalah cara untuk 

mengonsentrasikan makna yang hendak disampaikan dan cara menyampaikan 

sesuatu yang banyak dan luas dengan bahasa yang singkat. Berbagai jenis bahasa 

figuratif yang sering kali terdapat dalam puisi menurut antara lain sebagai berikut: 

1) Simile, yakni bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal yang 

lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, bak, 

semisal, seumpama, laksana, dan lain sebagainya. 
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2) Metafora, yakni bahasa kiasan seperti perbandingan, tapi tidak 

mempergunakan kata kata pembanding. Metafora menyatakan sesuatu 

sebagai hal yang sama atau seharga dengan sesuatu lain yang sebenarnya 

tidak sama. 

3) Alegori, yakni mempersamakan satu hal dengan hal lain dengan 

penggambaran dalam satu kesatuan yang utuh. 

4) Personifikasi, yakni mempersamakan benda mati atau suatukeadaan 

(peristiwa) dengan manusia. 

5) Hiperbola, yakni kiasan yang melebih-lebihkan. 

6) Metonimia, yakni pengguaan sebuah atribut dari sebuah objek 

ataupenggunaan sesuatu yang sangat dekat hubungannya dengan 

mengganti objek tersebut. 

7) Sinekdok, yakni menyebutkan sesuatu bagian yang penting daru suatu 

benda (hal) untuk benda atau hal itu sendiri.  

 Sinekdok ada dua macam yakni: (a) pars prototo yang menyebutkan 

sebagianuntuk keseluruhan dan (b) totem pro parte yang menyebutkan 

keseluruhan untuk sebagian. 

8) Ironi, yakni kata-kata yang bersifat berlawanan untuk memberikan kesan 

sindiran. 

e. Verifikasi 

Verifikasi dalam puisi terdiri dari rima, ritme dan metrum yang diuraikan 

sebagai berikut: 
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1) Rima 

Rima merupakan persamaan bunyi pada puisi yang terdapat di 

awal, tengah, maupun akhir baris puisi. Rima kembali dibedakan 

berdasarkan bunyi, kombinasi bunyi yang dihasilkan, dan letaknya. 

Pertama, berdasarkan bunyinya rima dibedakan menjadi: (a) rima 

sempurna bila seluruh suku akhir sama; (b) rima tak sempurna bila 

sebagian suku akhir sama bunyinya; (c) rima mutlak jika seluruh bunyi 

kata itu sama; (d) asonansi, yaitu perulangan bunyi vocal dalam satu 

kata; (e) aliterasi, yaitu perulangan bunyi konsonan di depan setiap kata 

secara berurutan; dan (f) pisonansi (rima rangka), yaitu bila konsonan 

yang membentuk kata itu sama, tapi vokalnya berbeda. Kedua, 

berdasarkan kombinasi bunyi yang dihasilkannya rima dibedakan 

menjadi: (a) eufoni, yakni kombinasi bunyi yang merdu dan indah dan 

(b) kakofoni, yakni kombinasi bunyi yang memperkuat suasana tidak 

menyenangkan. Ketiga, berdasarkan letaknya rima dibedakan menjadi: 

(a) rima depan, apabila kata depan pada permulaan baris sama; (b) rima 

tengah, apabila kata atau suku kata di tengah baris suatu puisi itu sama; 

(c) rima akhir, apabila perulangan kata terletak pada akhir baris; (d) 

rima tegak, apabila kata pada akhir baris sama dengan kata pada 

permulaan baris berikutnya; dan (e) ria datar, apabila perulangan itu 

terdapat pada satu baris. 
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2) Ritme 

Ritme merupakan pertentangan bunyi yang dapat berupa 

tinggirendah, panjang-pendek, dan keras-lemah yang teratur yang 

memberi kesan indah. Ritme sangat berhubungan dengan pengulangan 

bunyi, kata, frasa, dan kalimat. 

3) Metrum 

Metrum adalah irama yang tetap, artinya pergantiannya sudah 

tetap dan menurut pola tertentu (Pradopo, 2010: 40). 

4) Tipografi 

Tipografi menurut Aminuddin (2010: 146) merupakan cara 

penulisan suatu puisi sehingga menampilkan bentuk-bentuk tertentu 

yang dapat diamati secara visual. Selain untuk menampilkan aspek 

artistik visual, tipografi juga berperan untuk menciptakan nuansa makna 

dan suasana tertentu. Bentuk tipografi bermacam-macam, di antaranya 

dapat berbentuk grafis, kaligrafi, kerucut, dan lain sebagainya. 

5) Enjabemen 

Enjabemen adalah pemotongan kalimat atau frase diakhir larik, 

kemudian meletakkan potongan itu pada awal larik berikutnya. 

Tujuannya ialah memberi tekanan pada bagian tertentu ataupun sebagai 

penghubung antara bagian yang mendahuluinya dengan bagian 

berikutnya (Afif, 2010: 22). 
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2) Struktur Batin Puisi 

Struktur batin puisi merupakan wacana teks puisi secara utuh yang 

mengandung arti atau makna yang hanya dapat dilihat atau dirasakan melalui 

penghayatan (Siswanto, 2008: 26). Struktur batin puisi juga dikatakan sebagai isi 

atau makna sesungguhnya yang ingin diekspresikan penyair melalui puisinya. 

Terdapat empat struktur batin puisi, di antaranya sebagai berikut. 

a. Tema 

Tema merupakan gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh 

penyair. Pokok pikiran itu begitu kuat mendesak dalam jiwa penyair 

sehingga menjadi landasan utama pengucapannya. Misalnya jika desakan 

yang kuat itu berupa rasa belas kasih atau kemanusiaan, maka puisinya 

bertema kemanusiaan. Waluyo (1987: 107) menjelaskan bahwa tema puisi 

bersifat lugas, objektif dan khusus. Tema puisi harus dihubungkan dengan 

penyairnya dengan konsep-konsep yang terimajinasikan. Oleh karena itu, 

tema bersifat khusus (penyair), tetapi objektif (bagi semua penafsir), dan 

lugas (tidak dibuat-buat). 

b. Rasa 

Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan yang 

ditampilkannya. Rasa dapat berupa gambaran perasaan yang dialami 

penyair pada saat menciptakan puisinya. Penyair satu memiliki perasaan 

berbeda dengan penyair lainnya dalam menciptakan puisi dengan tema 

yang sama, sehingga hasil puisi yang diciptakan pun berbeda. 
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c. Nada dan Suasana  

Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca berkenaan 

dengan pokok persoalan dalam puisinya. Penyair memiliki sikap tertentu 

terhadap pembaca, apakah dia ingin bersikap menggurui, menasehati, 

mengejek, menyindir, atau bersikap lugas hanya menceritakan sesuatu 

kepada pembaca. Jika nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca, 

maka suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu 

atau akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca 

(Waluyo, 1987: 125). 

d. Amanat 

Amanat atau tujuan, yakni maksud yang hendak disampaikan 

penyair melalui puisinya. Amanat menurut Waluyo (1987: 130) 

merupakan hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. 

Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun, dan juga berada di balik 

tema yang diungkapkan. Amanat terkait dengan makna yang berhubungan 

dengan orang perorangan, konsep seseorang, dan situasi ketika penyair 

mengimajinasikan karyanya. Amanat sebuah puisi bersifat interpretatif, 

artinya setiap orang mempunyai penafsiran makna yang berbeda dengan 

yang lain. 

2.2 Konsep Semiotik 

Semiotik adalah ilmu yang mempelajari tanda (sign) dalam kehidupan 

manusia. Bila berbicara semiotik, kita tidak dapat berbicara tentang satu semiotik, 

Tetapi semiotik yang diperkenalkan oleh sejumlah ilmuwan. Secara garis besar, 
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pandangan mereka tentang tanda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pandangan 

dikotomis dan pandangan trikotomis. Tanda dilihat sebagai model diadik dan 

triadik atau juga semiotik struktural (bertumpu pada strukturalisme de saussure) 

dan semiotik pragmatis.    

Secara etimologis semiotik berasal dari kata Yunani semeion yang berarti 

penafsir tanda atau tanda di mana sesuatu dikenal. Tanda itu sendiri didefinisikan 

sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat 

dianggap mewakili sesuatu yang lain. Istilah semeion tampaknya diturunkan dari 

kedokteran hipokratik atau asklepiadik dengan perhatiannya pada simtomatologi 

dan diagnostic inferensial. 

Secara terminologis semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan 

sebagai tanda. 

Semiotika sebagai discourse analysis yang paling dasar, cara dan kerjanya 

adalah mengamati tanda (ikon, indeks, symbol) dengan tujuan untuk menemukan 

makna-makna tanda (dengan bantuan teori segitiga makna). 

Semiotik telah digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam menelaah 

sesuatu yang berhubungan dengan tanda, misalnya karya sastra, dan teks berita 

dalam media. Semiotik merupakan varian dari teori strukturalisme. Strukturalisme 

berasumsi bahwa teks adalah fungsi dari isi dan kode, sedangkan makna adalah 

produk dari sistem hubungan.   

Semiotik melihat teks media sebagai sebuah struktur keseluruhan. Ia 

mencari makna yang laten atau konotatif. Semiotik jarang bersifat kuantitatif dan 
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bahkan kerap menolak pendekatan kuantitatif. Semiotik menekankan pada 

signifikasi yang muncul dari “pertemuan” antara pembaca (reader) dengan tanda- 

tanda (signs) di dalam teks.  

Teori semiotik yang berkembang selama ini bersumber pada dua 

pandangan, yakni strukturalisme dan pragmatisme. 

a.  Semiotik struktural 

Dasar-dasar semiotik struktural adalah sebagai berikut: 

1. Tanda adalah sesuatu yang terstruktur dalam kognisi manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat, sedangkan penggunaan tanda didasari oleh 

adanya kaidah-kaidah yang mengatur (Icmgne) praktik berbahasa 

(parole) dalam kehidupan bermasyarakat atau bagaimana parole 

mengubah langue. 

2. Apabila manusia memandang suatu gejala budaya sebagai tanda, maka ia 

melihatnya sebagai sebuah struktur yang terdiri atas penanda (yakni 

bentuknya secara abstrak) yang dikaitkan dengan petanda (yakni makna 

atau konsep). 

3. Manusia, dalam kehiduannya, melihat tanda melalui dua proses, yakni 

sintagmatik (juktaposisi tanda) dan asosiatif (hubungan antar tanda dalam 

ingatan manusia yang membentuk sistem dan paradigma). 

4. Teori tandanya bersifat dikotomis, yakni selain melihat tanda sebagai 

terdiri atas dua aspek yang berkaitan satu sama lain, juga melihat relasi 

antartanda sebagai relasi pembeda “makna” (makna diperoleh dari 

pembedaan). 
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5. Analisisnya didasari oleh sebagian atau seluruh kaidah-kaidah analisis 

struktural, yakni imanensi, pertinensi (ketepatgunaan; ketepatan; 

kegunaan kamus), komutasi (pergantian), kompatibilitas, integrasi 

(penyatuan, penggabungan), sinkroni sebagai dasar analisis diakronis, 

dan fungsional.   

b.  Semiotik pragmatis 

Semiotik pragmatis bersumber pada peirce (1931-1958). Bagi peirce, 

tanda adalah “sesuatu yang mewakili sesuatu”. Danesi dan perron menulis bahwa 

teori semiotik seperti itu sudah ada sejak Hippocrates (460¬377460¬377 SM) 

yang mendefinisikan “tanda” dari bidang kedokteran sebagai gejala fisik (physical 

symptom) yang mewakili (stand for) suatu penyakit. 

Menurut Peirce, semua gejala (alam dan budaya) harus dilihat sebagai 

tanda. Pandangannya itu disebut “pansemiotik”. Model tanda yang dikemukakan 

Peirce adalah trikotomis atau triadik. Prinsip dasarnya ialah bahwa tanda bersifat 

representatif, yaitu tanda adalah “sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain”, 

(something that represent something else). 

Semiotika adalah cabang ilmu yang mempelajari makna dan lambang. 

Semiotika misalnya mengkaji arti warna dalam masyarakat seperti warna busana, 

pengantin di berbagai daerah di Indonesia.  

Para ahli semiotik modern mengatakan bahwa analisis semiotik modern 

telah diwarnai dengan dua nama yaitu seorang linguis yang berasal dari Swiss 

bernama Ferdinand de Saussure (1857-1913) dan seorang filsuf Amerika yang 

bernama Charles Sanders Peirce (1839-1914). 
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Kajian keilmuan yang meneliti mengenai simbol atau tanda dan konstruksi 

makna yang terkandung dalam tanda tersebut dinamakan dengan Semiotik. 

Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, 

peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Ahli sastra Teew (1984:6) 

mendefinisikan semiotik adalah tanda sebagai tindak komunikasi dan kemudian 

disempurnakannya menjadi model sastra yang mempertanggungjawabkan semua 

faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala susastra sebagai alat komunikasi 

yang khas di dalam masyarakat mana pun. Semiotik merupakan cabang ilmu yang 

relatif masih baru. Penggunaan tanda dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengannya dipelajari secara lebih sistematis pada abad kedua puluh. 

Semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung 

dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui 

bagaimana komunikator mengkonstruksi pesan. Konsep pemaknaan ini tidak 

terlepas dari perspektif atau nilai-nilai ideologis tertentu serta konsep kultural 

yang menjadi ranah pemikiran masyarakat di mana simbol tersebut diciptakan. 

Struktur karya sastra, struktur film, bangunan, atau nyayian burung dapat 

dianggap sebagai tanda. Dengan pengertian ini, semiotik mencakupi penyampaian 

(produksi) dan pemahaman (interpretasi) arti dengan menggunakan tanda. 

Umumnya semiotik terdiri dari dua unsur yaitu arti (yang dinyatakan dengan 

tanda dan ekspresi). Arti direalisasikan oleh ekspresi. Misalnya, dalam semiotik 

lalu lintas “berhenti” direalisasikan oleh lampu merah. Selanjutnya, "waspada" 

dan "jalan" masing-masing dikodekan oleh lampu kuning dan hijau. Dengan 

pengertian kajian realisasi "arti” ke dalam "ekspresi," kajian semiotik mencakupi 
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atau berlangsung dalam semua disiplin ilmu, bidang lingkup yang lebih 

luas,seperti: (a) tari, (b) musik, (c) seni lukis, (d) bahasa, (e) sastra, (f) 

antropologi, (g) psikologi, (h) matematika, (i) kimia, (j) komunikasi, (k). biologi, 

dan lain-lain. 

Teori Peirce mengatakan bahwa sesuatu itu dapat disebut sebagai tanda jka 

ia mewakili sesuatu yang lain. Tanda yang mewakilinya disebut representamen 

(referent). Jadi jika sebuah tanda mewakilinya, hak ini adalah fungsi utama tanda. 

Misalnya, anggukan kepala mewakili persetujuan, gelengan mewakili 

ketidaksetujuan. Agar berfungsi, tanda harus ditangkap, dipahami, misalnya 

dengan bantuan kode. Proses perwakilan itu disebut semiosis, yaitu suatu proses 

dimana suatu tanda berfungsi sebagai tanda, yaitu mewakili sesuatu yang 

ditandainya. 

Peirce membedakan hubungan antara tanda dengan acuannya ke dalam 

tiga jenis hubungan, yaitu : 

1) Ikon, jika ia berupa hubungan kemiripan. Ikon bisa berupa, foto, peta 

geografis, penyebutan atau penempatan. 

2) Indeks, jika berhubungan dengan kedekatan eksistensi Misalnya, asap 

hitam tebal membubung menandai kebakaran, wajah yang muram 

menandai hati yang sedih, dan sebagainya. 

3) Simbol, jika ia berupa hubungan yang sudah terbentuk secara konvensi. 

Sebagai contoh, Saragih (2008:52) mengungkapkan bahwa lenggak-

lenggok badan dan gerak tangan, kedip mata, dalam tari adalah ekspresi "arti.” 

Demikian pula lambang atau tanda dalam fisika, matematika, biologi, dan 
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kedokteran adalah ekspresi untuk menyapaikan "arti" apakah yang dimaksud 

dengan tanda bahasa? Dalam Semiotika dikenal 3 jenis tanda: simbol, ikon dan 

indeks. 

1. Simbol Hubungan antara tanda dengan yang ditandai bersifat konvensional 

(berdasarkan kesepakatan umum). Contoh: Gambar timbangan di pengadilan 

sebagai lambang keadilan. 

2. Ikon Hubungan antara tanda dengan yang ditandai berdasarkan kemiripan atau 

kesamaan. Contoh: Gambar pompa bensin di jalan raya melambangkan pompa 

bensin terdekat. 

3. Index Hubungan antara tanda dengan yang ditandai bersifat kausal. Contoh : 

Jika, terlihat asap berarti ada api. 

Berdasarkan 3 jenis tanda yang telah disebutkan, sebagian besar tanda 

bahasa termasuk simbol, kecuali onomatope termasuk dalam ikon. 

2.3 Semiotik Peirce 

Pelopor ilmu semiotik ada dua yaitu : Ferdinand de Saussare dan Charles 

Sanders Peirce. Saussare yang dikenal sebagai Bapak Ilmu bahasa modern 

mempergunakan istilah semiologi, sedangkan Peirce yang seorang ahli filsafat 

memakai istilah semiotic Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle 

meaning yang terdiri dari tiga elemen utama, yakni tanda (sign), object, dan 

interpretant. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh 

panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk (merepresentasikan) 

hal lain di luar tanda itu sendiri. 
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Dalam buku Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya karya Benny H. Hoed 

yang dikutip dari W. Noth, membedakan tiga jenis tanda dalam kaitannya dengan 

objek (hal yang dirujuk), yaitu indeks, ikon dan lambang. Indeks adalah tanda 

yang hubungan representamen dengan objeknya bersifat langsung, bahkan 

didasari hubungan kontiguitas atau sebab akibat. Ikon adalah tanda yang 

representamennya berupa tiruan identitas objek yang dirujuknya. Lambang adalah 

tanda yang hubungan representamen dengan objeknya didasari konvensi. 

Gambar 2.1 segitiga semiotic Pierce 

 
Sumber: Sumbo Tinarbuko, 2008 

Tanda menurut Peirce terdiri dari Simbol (tanda yang muncul dari 

kesepakatan), Ikon (tanda yang muncul dari perwakilan fisik) dan Indeks (tanda 

yang muncul dari hubungan sebab-akibat). Sedangkan acuan tanda ini disebut 

objek. Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari 

tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. 

Interpretant atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang 

menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna 

yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Hal 
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yang terpenting dalam proses semiosis adalah bagaimana makna muncul dari 

sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang saat berkomunikasi. 

Contoh: Saat seorang gadis mengenakan rok mini, maka gadis itu sedang 

mengomunikasi mengenai dirinya kepada orang lain yang bisa jadi memaknainya 

sebagai simbol keseksian. Begitu pula ketika Nadia Saphira muncul di film Coklat 

Strowberi dengan akting dan penampilan fisiknya yang memikat, para penonton 

bisa saja memaknainya sebagai icon wanita muda cantik dan menggairahkan.. 

Charles Sanders Peirce lahir tahun 1839 kemudian meninggal 1914, adalah 

putra  Benjamin Peirce, seorang profesor matematika dan astronomi di Harvard. 

Benjamin Peirce adalah matematikawan terkemuka Amerika tokoh utama dalam, 

atau, lebih tepatnya salah satu pencipta pemikiran ilmiah di Amerika. Benjamin 

Peirce mengakui bahwa Charles Pierce adalah anak yang jenius dan ia 

membesarkannya dengan tingkat disiplin intelektual dan disiplin moral. Meskipun 

terlatih dalam kimia, Charles Peirce juga mendalami pentingnya logika 

matematika (ia membuat kontribusi penting beberapa teori dan praktek 

pengukuran).  

Menurut Pierce dalam tanda-tanda di lingkungan (terutama bahasa tulis) 

membutuhkan ketelitian pengamatan yang mendetail bukan sekedar definisi 

spekulatif; Peirce did not entertain the very speculative hypothesis, now in vogue, 

that there is a language common to all minds – ‘mentalese’ – distinct from the 

languages people speak (Short, 2007: 4). 

Peirce yang nama panjangnya adalah Charles Shander Peirce (1839 – 

1914) bukan satu-satunya tokoh semiotik. Masih banyak tokoh-tokoh lain yang 
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bisa dipelajari pandangan mereka tentang semiotik lewat arus semiosis. Pada 

dasarnya Peirce cukup memberikan keluasan bagi mereka, yang tidak hanya 

tertarik pada tanda linguistik, tetapi juga jenis tanda lainnya yang beragam. 

Konsep dasar dari Peirce, terutama yang berhubungan dengan katagori 

tanda (sign) dan kemungkinan aplikasinya secara sederhana, memang menarik 

siapapun dari lintas disiplin ilmu apapun untuk dipelajari. Tulisan-tulisan Peirce 

lebih bersifat umum, tetapi mendasar untuk konsep tanda. 

Teori Peirce mengatakan bahwa sesuatu itu dapat disebut sebagai tanda 

jika ia mewakili sesuatu yang lain. Tanda yang mewakilinya disebut 

representamen (referent). Jadi, jika sebuah tanda mewakilinya, hak ini adalah 

fungsi utama tanda. Misalnya, anggukan kepala mewakili persetujuan, gelengan 

mewakili ketidaksetujuan. Agar berfungsi, tanda harus ditangkap, dipahami, 

misalnya dengan bantuan kode. Proses perwakilan itu disebut semiosis, yaitu 

suatu proses dimana suatu tanda berfungsi sebagai tanda, yaitu mewakili sesuatu 

yang ditandainya (Hoed, 1992: 3). 

Charles Sanders Pierce (1839-1914) mengemukakan teori tentang Tanda 

yang disebut sebagai teori semiotik. Pierce memperkenalkan istilah semiotik 

dengan hubungan segitiga triadik, yaitu tanda dipilih (representamen), makna 

tanda (interpretant) dan objek itu sendiri. 

Teori Pierce ini telah menyempurnakan teori Saussure sebelumnya, 

dimana objek benar-benar merepresentasikan maknanya, misalkan : sebuah sepatu 

akan diartikan sama oleh semua orang sebagai sepatu, padahal dipikiran setiap 

orang sepatu itu berbeda-beda, ada sepatu pantofel, heels, boots, dan lainnya. 
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Pierce memperhitungkan keambiguitasan sebuah tanda, misalkan: jika 

seseorang menyebutkan kata "tas", maka orang dapat melihat dari latar belakang 

orang yang menyampaikan pesan, ada beberapa faktor seperti gender, usia, tempat 

tinggal yang mempengaruhi pengertian "tas" tersebut. Pierce membuat 

komunikasi lebih mudah karena tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam 

mengartikan sebuah objek. 

Dalam objek, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu :  

1) Ikon  

Ikon merupakan tanda yang memiliki kemiripan "rupa". sebagai mana 

yang telah ada wujud nyatanya. Penggambaran ikon ada dengan dua cara, 

yaitu ilustratif (sesuai bentuk aslinya) dan diagramattik (dalam bentuk 

penyederhanaan). 

contoh : pohon, gunung, daun, tempat sampah, buku, dsb. 

2) Indeks 

Indeks merupakan tanda yang menunjuk kepada sebuah arti, indeks sering 

juga disebut sebagai "petunjuk". 

contoh : marka jalan, lampu lalu-lintas, plang nama jalan, dsb. 

3) Simbol 

Simbol merupakan tanda yang bersifat mewakili sebuah hal yang lebih 

besar yang ada dibelakangnya. Simbol juga biasanya menunjukkan arti 

yang telah disepakati bersama. 

contoh : logo perusahaan, simbol-simbol keagamaan (salib, bangunan 

mesjid, kitab suci), dsb. 
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Jonathan Culler (dalam Pradopo 2010: 141) menjelaskan bahwa analisis 

sastra (puisi) merupakan suatu usaha untuk menangkap atau mengungkap makna 

yang terkandung dalam teks sastra. Dilihat dari hubungan representamen dengan 

objeknya, yaitu hubungan “menggantikan”, Peirce mengklasifikasikan tanda 

menjadi ikon (icône), indeks (indice), dan simbol (symbole) yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

a.  Ikon (icône) 

Ikon merupakan tanda yang didasarkan atas “kemiripan” di antara 

representamen dan objeknya. 

Entah objek tersebut betul-betul ada atau tidak. 

Contohnya: Sebuah garis yang digambar dengan pensil mewakili 

sebuah garis geometri. 

b.  Indeks (indice) 

Merupakan tanda yang memiliki kaitan fisik, eksistensial atau kausal 

di antara representamen dan objeknya sehingga seolah-olah akan 

kehilangan karakter yang menjadikannya tanda jika objeknya 

dihilangkan. 

Contoh: Udara lembab mengindikasikan hujan turun. Selain itu, jam 

matahari 

mengindikasikan waktu. 

c.   Simbol (symbole) 

Merupakan tanda yang kehilangan  karakternya  jika  tanda  persebut  

tidak dapat mewakili representamennya. Tanda-tanda ini bersifat 
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arbriter dan konvensional. Simbol terbentuk melalui konvensi-

konvensi atau kaidah-kaidah.  

Contoh: kata rumah dalam bahasa Indonesia, house dalam bahasa 

Inggris dan maison dalam bahasa Prancis. 

Sibarani (2008:64) semiotik menurut Charles Sanders Pierce adalah 

pengetahuan tentang realitas yang herstatus mandiri diperoleh melalui tanda-

tanda, dan proses demikian itulah yang disebut dengan semiosis, yakni proses 

pernbentukan makna tentang realitas tanda-tanda dan melibatkan tiga unsur yakni; 

oleh semiosis berarti suatu tindakan, atau pengaruh, yang mana, atau melibatkan, 

kerjasama dari tiga subjek, seperti tanda (hipotik), benda-bendanya, dan 

interpretasinya, pengaruh relatif tidak terjadi bisa diubah mejadi aksi diantara 

pasangan.  


