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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Bahasa dalam Komunikasi 

Dalam proses komunikasi manusia, penyampaian pesan yang menggunakan 

bahasa, baik verbal maupun nonverbal. Bahasa terdiri atas simbol-simbol, dimana 

simbol tersebut perlu dimaknai agar terjadi komunikasi yang efektif. Manusia 

memiliki kemampuan dalam mengelola simbol-simbol tersebut. Kemampuan ini 

mencakup empat bagian, yakni menerima, menyimpan, mengelola dan menyebarkan 

simbol-simbol. Kegiatan ini yang membedakan manusia dan makhluk hidup lainnya 

(Vera, 2014: 6). Sebuah kelebihan sendiri bagi manusia karena mempunyai 

kemampuan untuk menganalisa secara tidak sadar sebuah komunikasi nonverbal. 

Sebuah pesan pesan nonverbal merupakan cara manusia untuk berkomunikasi dengan 

manusia lainnya, tidak harus dengan komunikasi verbal, disini ditegaskan bahwa 

manusia tidak hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa yang verbal. Kita dituntut 

untuk bisa menterjemahkan komunikasi nonverbal agar tahu apa makna di balik 

sebuah gambar maupun kalimat yang mempunyai makna tersendiri atau pesan dibalik 

itu. 

Komunikasi bukan hanya sebagai proses, melainkan komunikasi sebagai 

pembangkitan sebuah makna. Ketika kita sedang berkomunikasi dengan seseorang, 

setidaknya seseorang tersebut harus paham dengan apa yang kita komunikasikan. 

Supaya komunikasi dapat terlaksana, maka kita harus membuat pesan dalam bentuk 

tanda. Sebuah pesan komunikasi yang pasti melibatkan tanda-tanda harusnya 

mempunyai sebuah makna yang ingin disampaikan kepada khalayak, oleh sebab itu 

tanda sangat penting dalam menguatkan sebuah pesan yang ingin dismpaikan. 
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Semakin banyaka kita menggunakan kode yang sama, maka makin dekatlah makna 

kita dengan orang tersebut atas pesan yang kita kirimkan. 

Simbol secara etimologis berasal dari kata yunani “sym-ballein” yang berarti 

melemparkan bersama suatu (benda, perbuatan) dikaitkan dengan suatu ide (Sobur, 

2013: 155). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta 

disebutkan, simbol atau lambang adalah semacam tanda, lukisan, perkataan, lencana, 

dan sebagainya yang menyatakan sesuatu hal, atau mengandung maksud tertentu. Jadi 

suatu simbol memang diciptakan untuk bisa memberi tanda atau pesan lain tanpa kita 

memberitahu dengan cara berkomunikasi secara langsung. 

B. Foto Sebagai Kegiatan Komunikasi 

Fotografi merupakan salah satu seni dalam menggambar dan mengabadikan 

suatu objek, gambar dan imaji dengan media kamera. Sejak ditemukannya kamera 

obscura dengan proses yang dinamainya hellography yang artinya melukis dengan 

cahaya melalui proses penyinaran bisa antara delapan jam sampai tiga hari. Dengan 

berkembangnya jenis kamera digital saat ini, masyarakat sangat dimudahkan untuk 

mengabadikan setiap moment dan kejadian di sekitarnya. Diharapkan untuk merekam 

realitas secara persis (HandOut Materi ORDAS JUFOC, 2009: 11). 

Fotografi pada dasarnya adalah wujud suatu gambar/media visual sama seperti 

media-media lainnya. Didalam bahasa inggris ada kata sign (tanda) berhubungan 

dengan kata design (rancangan atau design), yaitu suatu perbuatan/aktifitas 

menggambar. Singkat kata gambar itu sendiri adalah tanda. Tanda yang sengaja 

dibuat untuk menyampaikan sesuatu agar penikmatnya melakukan sesuatu. Gambar 

itu sendiri terdiri dari beberapa element visual yaitu : garis, bidang, ruang, warna, 

bentuk dan tekstur. 
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Karya fotografi dapat dikatakan sebagai media komunikasi visual karena 

memiliki tampilan sebenarnya, tanpa ada maksud melebih-lebihkan dan sebaliknya. 

Fotografi sebagai media komunikasi dan informasi baik komersil dan non komersil. 

Dikatakan tidak realis karena penambahan prinsip-prinsip nirmana yang memberikan 

ruang bagi pengkarya untuk bermain dengan ruang, bidang, dan warna, kecuali 

kebenaran ekonomi untuk iklan, poster, sticker, dan kaver (Widowati, 2007: 160). 

Seorang fotografer memang harus berkespresi sesuai dengan keadaan yang ada, tidak 

boleh berkespresi sesuai kemauan pribadi, dikarenakan memang itu sudah menjadi 

tugas mereka untuk menjadi netral tanpa berpihak kepada siapapun. Terutama 

fotografer jurnalistik yang harus tahu etik jurnalistik dimana tidak boleh ada 

keberpihakan atas pemberitaan sebuah foto. 

Buku fotografi salah satu bentuk media komunikasi visual untuk menyampaikan 

sebuah pesan dalam proses komunikasi dengan menggunakan bahasa visual yaitu 

gambar dan tulisan. Dalam buku foto terdapat kumpulan foto beserta caption 

(keterangan foto) serta naskah yang menjelaskan dari rangkaian foto. Setiap 

fotografer mempunyai cara tersendiri untuk menyalurkan semua rangkaian imajinasi, 

termasuk ide, dan kreatifitas. Salah satunya dalam sebuah karya fotografi. 

Foto jurnalistik dikatakan sebagai bentuk komunikasi visual, dimana sebuah foto 

dipergunakan untuk media pemberitaan, menyampaikan pesan kepada khalayak untuk 

membangun empati khalayak. Disini objek yang terekam dalam sebuah objek foto 

yang kemudian dipublikasikan oleh media. Foto sendiri berupa gambar dua dimensi. 

Visualisasi sebuah foto menunjukan bahwa foto sebagai bentuk komunikasi visual. 

Istilah fotografi jurnalistik sendiri baru dikenal pada 1940-an. 

Foto sebagai ungkapan berita sesungguhnya punya sifat yang sama seperti berita 

tulis. Keduanya harus memuat unsur 5W+1H : What, Where, Who, When, Why dan 
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How. Bedanya, dalam bentuk visual/gambar, foto berita punya kelebihan dalam 

menyampaikan unsur how, bagaimana kejadian tersebut berlangsung. Memang unsur 

how dalam peristiwa bisa dituangkan lewat tulisan (berita tulis), namun foto bisa 

menjawab dan menguraikannya dengan baik (Sugiarto, 2005: 22).  

Bila dilihat didalam ilmu komunikasi terdapat source, message, chanel dan 

receiver, foto merupakan salah satu bentuk komunikasi visual karena foto adalah 

message, foto merupakan pesan yang bersifat visual yang disampaikan oleh 

komunikator (fotografer) yang melalui misalnya pameran foto, surat kabar dan buku 

lalu diterima oleh receiver (penikmat foto/pembaca). Keunggulan foto mampu 

menghadirkan gambar secara komperhensif, tanpa ditambahi, atau dikurangi. Foto 

jurnalistik mampu melengkapi berita dan menambah legitimasinya. Disini lah peran 

seorang fotografer foto termasuk wartawan untuk berpikir dan kreatif dalam 

menghasilkan sebuah foto agar pesan yang ingin disampaikan bisa tersampaikan ke 

receiver.  

Foto jurnalistik bisa dikatakan sebagai bidang fotografi yang paling dekat 

kaitanya dengan komunikasi massa. Karena gambar dari fotografi jurnalistik lebih 

banyak mengandung sebauh makna berita atau pesan yang disampaikan kepada 

masyarakat luas berupa informasi. 

a) Bahasa Foto 

Dalam berkomunikasi sangat diperlukan peranan bahasa sehingga orang 

lain dapat mengerti apa yang dikomunikasikan atau pesan yang ingin 

disampaikan. Demikian pula jika berkomunikasi melalui media fotografi. 

Bahasa fotografi banyak dijumpai dalam komunikasi non verbal, sebab salah 

satu aspek dalam komunikasi non verbal adalah komunikasi visual yang 

didalamnya termasuk komunikasi gambar. Dalam komunikasi gambar, terdapat 
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komunikasi fotagrafi yang dalam penyampaiannya menggunakan bahasa 

tersendiri, yaitu bahasa fotografi (dalam Aditama 2015: 21). Dilihat dari sudut 

fotonya, bahasa foto terdiri dari : 

1. Bahasa Penampilan 

Dalam bahasa penampilan ini terbagi menjadi 5 (lima) bahasa, antara 

lain : 

 Bahasa Ekspresi Muka 

Hal ini menggambarkan mimik seseorang apakah dalam keadaan 

sedih, senang, heran, dan berpikir keras. 

 Bahasa Isyarat 

Menggambarkan isyarat-isyarat dari tubuh, misalnya mengangkat 

bahu merupakan tanda tidak tahu, menggelngkan kepala tanda tidak 

setuju, mengangkat dua jari yang menunjukan kemenangan, atau 

menunjuj kedua telunjuk yang berarti menunjuk arah. 

 Bahasa Penciuman 

Misalnya orang yang menutup hidung ketika lewat ditumpukan 

sampah, makan menunjukkan tempat orang lewat tersebut ada bau 

yang tidak sedap. 

 Bahasa Pendengaran 

Misalnya digambarkan orang yang menutup telinga dengan latar 

belakang asap mengepul dan kertas yang berceceran, maka dapat 

kita rasakan suara yang keras akibat ada ledakan yang diakibatkan 

pembakaran petasan. 
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2. Bahasa Komposisi 

Bahasa komposisi meliputi semua aspek atau unsur visual sebuah foto. 

Bahasa komposisi ini terbagi menjadi : 

 Bahasa Warna 

Warna juga mencerminkan sesuatu misalkan warna putih 

mencerminkan kesucian, kejelasan, kegembiraan, dan lain-lain. 

Merah mencerminkan keberanian, vitalitas, seksualitas, dan 

kehangatan. Hitam mencerminkan duka cita, misterius, dan 

menakutkan 

 Bahasa Tekstur 

Tekstur dapat menunjukkan kelembutan, kekerasa, lici, mengkilat, 

dan lain-lain. Sering juga tekstur dibuat bertentangan untuk 

menumpukkan kontras sehingga foto menjadi menarik. 

 Bahasa Garis 

Garis juga dapat menggambarkan sesuatu. Sebagai contoh, sebuah 

benang atau kawat yang kusust menggambarkan pikiran yang kusut. 

Begitu pula gambar garis tebal yang mendatar menunjukkan 

kestabilan, dan garis yang miring menunjukkan ketidakstabilan. 

 Bahasa Sinar/Cahaya 

Dalam foto, aspek penyinaran atau pencahayaan adalah hal yang 

sangat penting. Kita dapat mengutarakan sesuatu dengan pengaturan 

pencahayaan. Misalnya ingin mengutarakan kesedihan atau 

ketidakpastian masa depan, dapat membuat foto low key (foto yang 

dominan hitam dibanding putih) atau jika menginginkan foto yang 

penuh dengan kegembiraan dan masa depan yang cerah, maka bisa 
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membuat foto high key (foto yang didominasi nada putih daripada 

hitam). Foto anak-anak banyak digambarkan dengan foto-foto high 

key. 

 Bahasa Bentuk 

Misalkan bentuk segi empat dan segitiga menunjukkan kestabilan, 

piramida terbalik menunjukkan sesuatu yang labil. Bentuk bisa 

menggambarkan gemuk, kurus, dan sebagainya. Lingkaran atau 

bulatan menunjukkan kesatuan. 

3. Bahasa Gerak 

Bahasa gerak ini digunakan untuk menyatakan gerak didalam sebuah 

foto. Teknik yang digunakan agar objek keliahatn bergerak adalah 

sebagai berikut : 

 Panning 

Teknik memotret yang dilakukan untuk mendapatkan efek gerak 

dengan cara mengikuti objek. Teknik panning ini memperlihatkan 

sebab akibat, membangun ketegangan, memberikan perbandingan 

kepada pemerhati foto. 

 Zooming 

Teknik pemotretan yang dilakukan dengan cara memutar lensa 

bersamaan dengan shutter dial (tombol pelepas rana). Teknik 

zooming terdiri dari zoom in dan zoom out. Zoom in menampilak 

objek dari dekat, intim, detail, jelas, dan besar. Sedangkan zoom out 

membawa efek menjauhi objek atau melihat objek secara luas atau 

keseluruhan. 

 Freezing 
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Teknik pemotretan yang dilakukan untuk menghentikan objek yang 

sedang bergerak cepat seperti pesawat terbang dengan 

menggunakan kecepatan tinggi 

4. Bahasa Konteks 

Dengan menempatkan focus of interest dengan latar belakang yang 

berbeda, maka suasana yang ada dalam foto tersebut akan berubah pula. 

Misalnya seorang pejabat dengan latar belakang buku akan berbeda 

dengan dilatar belakangi benda-benda antik (berdasarkan ruang). Begitu 

pula foto di bawah sinar bulan dengan foto disiang hari (berdasarkan 

waktu). 

5. Bahasa Objek 

Apabila kita melihat Candi Borobudur, maka hal itu akan 

menggambarkan Indonesia, beda jika kita melihat Taj Mahal, itu 

menggambarkan India, atau Monumen Nasional (Monas) yang 

menggambarkan Jakarta. 

6. Bahasa Tanda 

Tanda-tanda sesuatu mewakili yang hendak dikatakan, misalnya tanda 

larangan tidak boleh masuk, tanda larangan berhenti, tanda tidak boleh 

parkir, dan sebagainya. 

C. Semiotika Sebagai Pendekatan untuk Mengetahui Pesan Foto 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator 

kepada komunikan. Menurut Berelson dan Steiner, komunikasi merupakan tindakan 

atau proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya, dengan 

menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figure, grafik dan sebagainya. 

Komunikasi juga merupakan suatu proses simbolik, yakni penggunaan lambang untuk 
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menyampaikan maksud kepada orang lain. Sedangkan lambang atau simbol itu sendiri 

adalah suatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan 

kesepakatan sekelompok orang yang meliputi kata-kata (verbal) perilaku nonverbal 

(misalnya lambaian tangan), dan objek yang maknanya disepakati bersama. Lambang 

adalah salah satu kategori tanda “Jadi inti dari komunikasi adalah penafsiran 

(interpretasi) atas pesan tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja” (Mulyana, 

2011: 68). 

D. Semiotika 

Komunikasi bukan hanya sebagai proses, melainkan komunikasi sebagai 

pembangkitan makna. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, setidaknya orang 

lain tersebut memahami maksud pesan kita, kurang lebih secara tepat. Supaya 

komunikasi dapat terlaksana, maka kita harus membuat pesan dalam bentuk tanda 

(bahasa, kata). Pesan-pesan yang kita buat, mendorong orang lain untuk menciptakan 

makna untuk dirinya sendiri yang terkait dalam beberapa hal dengan makna yang kita 

buat dalam pesan kita. Semakin banyak kita berbagi kode yang sama, semakin banyak 

kita menggunakan sistem tanda yang sama, maka makin dekatlah “makna” kita 

dengan orang tersebut atas pesan yang datang masing-masing kita dengan orang lain 

tersebut. 

Secara etimologis, istilah semiotik 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. Secara 

terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederet luas 

objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Secara singkat 

kita dapat menyatakan bahwa analisis semiotik merupakan cara atau metode untuk 
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menganalisis dan memberikan makna-makna terhadap lambang-lambang yang 

terdapat suatu paket lambang-lambang pesan atau teks.  

Semiotik merupakan bidang studi tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja. 

Dalam memahami studi tentang makna setidaknya terdapat tiga unsur utama yakni; 

(1) Tanda, (2) Acuan tanda, dan (3) Penggunaan tanda. Tanda merupakan sesuatu 

yang bersifat fisik, bisa dipersepsi indera kita, tanda mengacu pada sesuatu diluar 

tanda itu sendiri, dan bergantung pada pengenalan oleh penggunaannya sehingga 

disebut tanda. Tanda-tanda tersebut kemudian dimaknai sebagai wujud dalam 

memahami kehidupan. Manusia melalui kemampuan akalnya berupaya berinteraksi 

menggunakan tanda sebagai alat untuk berbagai tujuan, salah satu tujuan tersebut 

adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain sebagai bentuk adaptasi dengan 

lingkungan (Sobur, 2009: 95) 

Mansoer Pateda (dalam Vera, 2014) menyebutkan sembilan macam semiotik 

1. Semiotika analitik, yakni semiotik yang menganalisa sistem tanda. Pierce 

menyatakan bahwa semitoika berobjekkan tanda dan menganalisanya 

menjadi ide, objek dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang yang 

mengacu kepada objek tertentu. 

2. Semiotik deskriptif, yaitu semiotik yang memperhatikan sistem tanda 

yang dapat dialami oleh setiap orang, meskipun ada tanda yang sejak 

dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Misalnya, langit mendung 

sebagai tanda bahwa hujan akan datang, merupakan tanda permanen 

dengan interpretasi tunggal (monosemiotik) 

3. Semiotik faunal (zoosemiotics), yakni semiotik yang menganalisis sistem 

tanda dari hewan-hewan ketika berkomunikasi diantara mereka dengan 

menggunakan tanda-tanda tertentu, yang sebagainya dapat dimengerti 
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oleh manusia. Misalnya, ketika ayam jantan berkokok pada malam hari 

dapat dimengerti sebagai penunjuk waktu, yaitu malam hari sebentar lagi 

beganti siang. 

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

yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Oelh karena itu 

semua suku, bangsa, atau negara memiliki kebudayaan tersendiri, maka 

semiotika menjadi metode dan pendekatan yang diperlukan untuk 

‘membedah’ keunikan, kronologi, kedalaman makna, dan berbagai 

variasi uang terkandung dalam setiap kebudayaan tersendiri. 

5. Semitoika naratif, yakni semiotika yang menelaah sistem tanda dalam 

narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan (foklorer) 

6. Semiotika natural, yakni semiotika yang khusus menelaah sistem tanda 

yang dihasilakn oleh alam. 

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

yang dibuat manusia yang berwujud norma-norma. 

8. Semiotika sosial, yaitu semiotika yang khusus menelaah sistem tanda 

yang dihasilkan oleh manusia berwujud lambang, baik lambang 

berwujud kata maupun kalimat. Ancangan ini dipraktikan oleh Halliday. 

Tokoh yang satu ini memaksudkan judul bukunya Language and Social 

Semiotic, sebagai semiotik sosial yang menelaah sistem tanda yang 

terdapat dalam bahasa. 

9. Semiotik struktural, yaitu semitok yang khusus menelaah sistem tanda 

yang di manifestasikan melalui struktural bahasa. 
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E. Nasionalisme 

Nasionalisme merupakan suatu paham yang memberikan ilham kepada sebagian 

terbesar penduduk dan mewajibkan dirinya untuk mengilhami segenap anggota-

anggotanya. Nasionalisme menyatakan bahwa negara kebangsaan adalah cita dan 

satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik dan bahwa bangsa adalah sumber 

daripada semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan rakyat (Kohn, 1984: 12).  

Nasionalisme berasal dari kata “nation” yaitu bangsa. Bangsa mempunyai dua 

pengertian, yaitu dalam antropologis serta sosiologis dan dalam pengertian politis. 

Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang 

merupakan persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota 

persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, Bahasa, agama sejarah, dan 

istiadat. Secara politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama, dan mereka 

tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan 

kedalam. 

Nasionalisme dapat membuat seorang individu lebih kuat daripada ideologi 

manapun. Semua ideologi dapat mempengaruhi individu secara emosional, dan setiap 

ideologi mempunyai simbol-simbol sakral tertentu yang menghasilkan suatu reaksi 

dalam diri orang yang meyakininya. Namun nasionalisme lebih kuat daripada semua 

ini karena semua simbol-simbolnya terkadang menghasilkan reaksi bahkan dalam diri 

orang yang tidak percaya. Nasonalisme mempengaruhi individu secara lebih 

mendalam dan hanya membutuhkan kekuatan yang lebih sedikit dibanding ideologi 

lainnya  (Sargent, 1986: 24) 
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a. Bentuk Nasionalisme 

Snyder membedakan empat jenis nasionalisme, yaitu : 

1. Nasionalisme Revolusioner (terjadi di Perancis pada akhir abad 

ke 18). Untuk negeri yang dikatakan memiliki nasionalisme 

revolusioner, ketika elite politik sangat berkeinginan untuk 

melakukan demokratisasi, tapi lembaga perwakilan yang ada 

jauh dari memadai untuk membaginya. 

2. Nasionalisme Kontrarevolusioner (tejadi di Jerman sebelum 

perang dunia I). Negeri yang bernasionalisme 

kontrarevolusioner, para elite politiknya menganggap diri 

selalu benar dan untuk itu lewat lembaga perwakilan yang ada, 

mereka menyerang pihak yang mereka anggap sebagai musuh 

atau melawan kepentingan mereka. 

3. Nasionalisme Sipil (merujuk pada perkembangan diwilayah 

Britania dan Amerika hingga sekarang). Suatu negeri dikatakan 

memiliki nasionalisme sipil ketika ia memiliki lembaga 

perwakilan yang kuat, dan juga para elit politiknya memiliki 

kelenturan dalam berdemokrasi. 

4. Nasionalisme SARA. SARA disini merujuk pada akronim 

zaman orde baru, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan, 

yang sering kali justru ditabukan untuk dibicarakan. Dapat 

dikatakan nasionalisme SARA jika para elit politik negara 

tersebut tidak menganut paham demokrasi dan 

mengekspresikan kepentingan hanya untuk membela satu 
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kelompok tertentu lewat lembaga-lembaga perwakilan yang 

ada. 

Di Indonesia sendiri bisa dikatakan menganut nasionalisme 

kontrarevolusioner. Ini bisa dilihat dari para elit politik kita yang memang pada 

kenyataannya selalu ingin menang dan menganggap dirinya selalu benar dan 

paling tahu hukum di Indonesia. Jika mereka melihat sesuatu yang dianggap 

dirinya salah, maka mereka tidak malu akan melawan musuhnya itu, meskipun 

sebenarnya musuhnya itu lah yang benar. Segala cara akan dilakukan oleh para 

elit politik itu melawan dengan memanfaatkan jabatannya sebagai senjata. 

b. Simbol Nasionalisme Indonesia 

Indonesia memiliki 4 simbol nasionalisme berdasar UU No 24 Tahun 2009 

tentang Bendera, Bahasa, dan lambang negara serta Lagu Kebangsaan. Dapat 

ditelaah satu persatu makna simbol-simbol tersebut 

1. Bendera 

Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa “Bendera Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah 

Sang Merah Putih”. Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk 

persegi empat panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari 

panjang serta bagian atas berwaran merah dan bagian bawah berwarna 

putih yang kedua bagiannya berukuran sama serta harus dibuat dari kain 

yang bahannya tidak luntur. Dibolehkan menggunakan bahan selain 

yang disebutkan tadi untuk keperluan lainnya. 

2. Bahasa 

Fungsi Bahasa sendiri adalah sebagai jati diri bangsa, kebanggaan 

nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi 
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antar daerah dan antar budaya daerah dan masih banyak sekali yang 

masih bersangkutan dengan pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia yang 

dinyatakan sebagai Bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 

28 Oktober 1928 sebagai Bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai 

dengan dinamika peradaban bangsa. 

3. Lambang Negara 

Lambang negara disini yang dimaksud adalah Garuda, dimana Garuda 

Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai 

berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis diatas pita yang dicengkram 

oleh Garuda. 

4. Lagu Kebangsaan 

Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa “Lagu Kebangsaan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu 

Kebangsaan adalah Indonesia Raya”. Lagu kebangsaan adalah 

Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman.  

c. Fungsi  Nasionalisme 

1. Untuk mempersatukan seluruh kekuatan politik, ekonomi, 

sosial dan budaya sehingga mempunyai daya ketahanan dan 

kekuatan daripada bangsa Indonesia untuk menangkal sistem 

politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang bertentangan dengan 

kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila dan 

UUD’45. 
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2. Nasionalisme Indonesia mempunyai kewajiban untuk 

menghilangkan dominasi asing atau bersifat asing dalam 

bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya seperti ajaran 

marxisme, komunisme, liberalisme yang bertentangan dengan 

doktrin Pancasila yang telah dijabarkan dalam P4 (Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). 

3. Nasionalisme Indonesia mempunyai fungsi untuk 

mempertahankan keaslian nasionalisme itu sendiri baik 

nasionalisme politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena 

itu, ajaran-ajaran yang kiranya dapat bertentangan dengan 

Pancasila merupakan ideologi terbuka, maka diperlukan 

penyaringan-penyaringan terhadap pemikiran-pemikiran yang 

kiranya dapat menimbulkan bencana terhadap kehidupan, 

kemasyarakatan, kenegaraan Indonesia. 

4. Nasionalisme Indonesia mempunyai kewajiban baik secara idil 

spiritual dan konstitusional untuk memperoleh gengsi atau 

pengaruh di dunia international dalam politik, ekonomi, sosial 

dan budaya. 

5. Fungsi nasionalisme Indonesia adalah harus mampu 

mendorong dan membangkitkan rasa kebangsaan yang dalam 

agar bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang kuat dalam 

poleksosbud hankam ataupun angkatan bersenjata. 

6. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme Pancasila yang 

mempunyai fungsi untuk menjunjung tinggi dan memuliakan 

agama dan mengusahakan hilangnya faham sekularisme, yaitu 
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faham yang memisahkan antara agama dengan negara yang 

merupakan perwujudan dari faham liberalisme dalam bidang 

agama. 

7. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang terbentuk 

karena adanya perlawanan terhadap kolonialisme baik 

kolonialisme Belanda, Inggris, maupun Jepang yang telah 

menjajah bangsa Indonesia, sehingga dalam nasionalisme ini 

mengandung adanya faktor yang harus ditumbangkan baik 

secara nasional maupun internasional yaitu kolonialisme dan 

imperialisme. Itulah sebabnya nasionalisme Indonesia dalam 

rangka melawan kolonialisme dan imperialisme secara nasional 

dan internasional mengadakan konferensi Asia Afrika di 

Bandung yang terkenal dengan Dasa Sila Bandung. 

8. Nasionalisme Indonesia terbentuk pula dari pada sub-sub 

nasional Indonesia atau suku-suku bangsa yang menyebar 

diseluruh wilayah nusantara. Oleh karena itu, untuk tidak 

timbulnya rasa nasionalisme yang sempit yang ditujukan untuk 

kehormatan dan keagungan bangsanya sendiri, maka 

nasionalisme Indonesia mempunyai fungsi untuk memeratakan 

karakter sehingga terwujud suatu kesatuan yang homogen agar 

tidak tercetus ke permukaan tentang adanya rasialisme atau 

sukuisme di Indonesia. 

9. Nasionalisme Indonesia mempunyai kewajiban untuk 

menanamkan kesadaran nasional maupun internasional bahwa 

perang antar negara merupakan bencana buruk bagi umat 
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manusia. Oleh karena itu, nasionalisme pancasila mempunyai 

fungsi nasional dan internasional untuk mewujudkan 

perdamaian dunia yang berdasarkan persamaan dan 

kemerdekaan. 

10. Agar nasionalisme Indonesia mampu mewujudkan fungsinya 

secara nasional dan internasional, maka negara Indonesia harus 

menjadi negara industri di dalam segala bidang agar bangsa 

Indonesia mempunyai kekuatam, terutama kekuatan ekonomi 

yang akan menunjang terhadap kekuatan politik, sosial, dan 

budaya serta kekuatan angkatan bersenjata baik darat, laut, dan 

udara. (Sukarna, 1991: 94-95). 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berguna untuk mengkaji, meninjau kembali serta membantu 

dalam mengarahkan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan subjek penelitian yang 

berfokus pada buku foto. Berikut merupakan uraian dari penelitian terdahulu yang 

dianggap relevan dengan penelitian saat ini: 

Roizul Rizal (2015) dengan judul Representasi Potret Kehidupan Dalam Karya 

Buku Foto (Analisis Semiotik Pada Buku Foto Merapi 120 Fps Karya Boy T 

Harjanto). Dalam skripsinya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana makna representasi 

potret kehidupan dalam karya buku foto dokumenter karya Boy T Harjanto 

dengan judul “Merapi 120 Fps” 

2. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa potret kehidupan dalam hal 

kepercayaan budaya bahwa masyarakat merapi melakukan tradisi turun 



25 

 

menurun yakni berdoa bersama menghaturkan sesajen yang diperoleh dari 

hasil ternak dan kebun mereka. Masyarakat lereng merapi melaksanakan ritual 

sebagai bentuk terima kasih atas keberkahan dan rejeki yang telah diberikan 

oleh alam. Selain itu juga ritual ini juga bertujuan untuk memohon 

keselamatan dan perlindungan dari bahaya yang menimpa kehidupan mereka 

serta menjaga keharmonisan antara alam dan manusia. 

3. Saran peneliti dalam penelitiannya adalah berharap ada kemajuan-kemajuan 

dalam komunikasi khususnya dalam bidang fotografi sebagai salah satu bentuk 

komunikasi visual. Semakin berkembangnya tekhnologi akan membawa 

fotografi menjadi media pembelajaran dalam segala aspek realitas kehidupan, 

dalam hal ini sosial dan budaya. Ilmu fotografi tidak hanya terjebak dengan 

penguasaan alat/teknis penggunaannya, melainkan bagaiamana mendapatkan 

moment tertentu yang bisa diharapkan menyimpan makna serta pesan untuk 

kepentingan khalayak. 

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada subjek 

penelitian yang menggunakan buku foto. Dibandingkan penelitian terdahulu yang 

menggunakan semiotika Roland Barthes, penelitian saat ini menggunakan semiotika 

Charles Sanders Pierce. 


