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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Komunikasi Massa 

2.1.1 Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi massa (mass communication) adalah suatu proses 

penciptaan makna yang disepakati bersama antara media massa dan khalayak 

(Stanley, 2011 :7).  Nurudin (2014:4) menjabarkan bahwa pada dasarnya 

komunikasi massa adalah sebuah komunikasi yang melewati media massa 

yaitu media cetak ataupun media elektronik. Massa dalam komunikasi massa 

lebih menunjuk kepada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. 

Komunikasi massa ialah proses penyampaian informasi, ide, dan sikap 

kepada banyak orang biasanya menggunakan mesin atau media yang 

diklasifikasikan ke dalam media massa seperti radio,surat kabar atau majalah, 

televisi dan film (Suprapto, 2009: 17). 

Menurut Gebner (1967) “Mass communication is the technologically 

and institutionally based production and distribution of the most broadly 

shared contiuous flow of messeges in industrial sociates”. Komunikasi massa 

adalah produksi dan distribusi berbasis teknologi dan kelembagaan yang 

berkesinambungan paling luas yang dibagikan dalam masyarakat industri 

(dalam Romli, 2016: 2).  Dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah 

sebuah komunikasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada 
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komunikan melalui sebuah media massa. Didalam media massa sendiri 

mempunyai fungsi khusus dimana ia mampu mempengarhui massanya. 

 

2.1.2 Elemen-Elemen Komunikasi Massa 

Elemen-elemen komunikasi pada komunikasi berlaku bagi 

komunikasi massa. Perbedaan komunikasi massa dengan komunikasi 

lainnya lebih berdasarkan pada jumlah pesan yang dapat diterima oleh 

penerima. Sumber dalam komunikasi massa biasa disebut dengan 

komunikator sedangkan penerima pesan biasa dikenal dengan audience, 

komunikan, pendengar, pemirsa, penonton atau pembaca. Komunikator, isi, 

audience, umpan balik, gangguan, gatekeeper , pengatur dan filter adalah 

beberapa elemen yang ada pada komunikasi massa. Berikut penjelasan dari 

Elemen-elemen komunikasi massa (Nurudin, 2007: 95-133) : 

1. Komunikator  

Komunikator dalam komunikasi massa bukanlah individu 

melainkan segerumbulan orang yang memiliki visi yang sama. 

Segerumbulan orang biasa disebut dengan organisasi, lembaga atau 

sebuah institusi. Komunikator dalam komunikasi massa memiliki 

sifat yang mencari keuntungan.  

2. Isi 

Menurut Ray Eldon Hiebert dkk (1985) isi media terbagi dalam lima 

ketegori yaitu berita dan informasi, analisis dan interpretasi, 
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pendidikan dan sosialisasi, hubungan masyarakan dan persuasi 

terakhir ialah iklan dan bentuk penjualan dan hiburan. 

3. Audience  

Dalam komunikasi massa pengertian audience sangat beragam. 

Masing-masing audience memiliki perbedaan dalam hal berpikir, 

menangapi pesan, pengalaman. Walaupun demikian masing-masing 

individu tersebut bisa mereaksi pesan yang diterimanya. 

4. Umpan Balik 

Di dalam komunikasi massa umpan balik biasanya tidak dapat 

terjadi secara langsung. Artinya antara komunikator dan komunikan 

dalam komunikasi massa tidak terjadi kontak secara langsung yang 

dapat memunculkan reaksi langsung antara satu dengan lainnya. 

5. Gangguan 

6. Gatekeeper 

Di dalam komunikasi massa gatekeeper bertugas untuk mencoba 

memengaruhi informasi dalam media massa. Gatekeeper yang 

memberikan izin untuk tersebarnya sebuah berita. 

7. Pengatur 

Pengatur dalam media massa ialah mereka yang secara tidak 

langsung ikut mempengaruhi proses aliran pesan didalam media 

massa. 

 

8. Filter 
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Adalah kerangka piker melalui mana audience menerima pesan, jika 

diibaratkan filter ialah bingkai kacamata yang dapat dilihat oleh 

audience untuk melihat dunia. 

 

2.2 Pemahaman Tentang Film 

Film (cinema) berasal dari kata cinematographie yang berarti 

cinema (gerak), tho atau phytos (cahaya) dan graphie atau grhap (tulisan, 

gambar, citra). Sehingga dapat diartikan film adalah melukis gerak dengan 

cahaya. Film telah menjadi bentuk seni yang kini mendapat respons paling 

kuat dari sebagian orang dan menjadi medium yang dituju orang untuk 

memperoleh hiburan, ilham, dan wawasan. Film adalah sebuah fenomena 

sosial dimana didalam film terdiri dari sebuah cerita dan beberapa gambar 

yang didampingi dengan kata-kata dan musik. Sehingga film dapat dikatakan 

sebuah produksi yang kompleks. Adanya film di tengah masyarakat dianggap 

sangat penting, bisa disamakan dengan kebutuhan seperti sandang pangan. 

Dapat dilihat hampir tidak ada kehidupan sehari-hari masyarakat yang 

berbudaya maju tidak tersentuh dengan media ini 

(https://www.sekolahpendidikan.com). 

Pada umumnya sebuah film dibangun dengan berbagai tanda. Tanda-

tanda tersebut termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik 

untuk menghasilkan efek yang diharapakan. Hal yang sangat penting dalam 

sebuah film adalah gambar dan suara: kata yang diucapkan  (ditambahkan 

dengan suara lainnya yang serentak mengiringi gambar tersebut) dan musik 
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film. Sistem semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah 

digunakannya tanda-tanda ikonis yaitu tanda-tanda yang menggambarkan 

sesuatu (Sobur, 2013:127-128). 

 

2.2.1 Fungsi Film 

Effendi (1981) tujuan utama masyarakat menonton sebuah film 

adalah ingin mendapatkan sebuah hiburan. Akan tetapi didalam sebuah film 

terdapat fungsi informatife ataupun edukatif, bahkan mampu mempersuasif. 

Hal ini sejalan dengan misi perfilman nasional sejak tahun 1979 bahwasannya 

selain menjadi media hiburan, film nasional mampu dijadikan sebagai media 

edukasi bagi generasi muda  dalam rangka nation and character building 

(Ardianto,2007: 145). 

 

2.2.2 Jenis – Jenis Film  

Pratista (2008) membagi film menjadi beberapa jenis, yaitu (dalam 

Sutanto oni, 2017:3) : 

 

1. Film Dokumenter 

Film ini mencoba menyikan sebuah fakta yang ada, biasanya film 

dokumenter mencoba menceritakan tentang tokoh, sebuah pristiwa dan 

lokasi yang nyata. Film dokumenter mencoba menunjukkan fakta yang 

beredar di dalam kehidupan masyarakat. 
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2. Film Fiksi 

Film fiksi biasa dikenal sebagai film drama dimana cerita yang 

disampaikan adalah karangan semata. Prinsip sebab dan akibat sangat 

di tonjolkan pada film ini. Peran protagonis dan antagonis ada pada film 

ini, cerita yang ingin disampaikan memiliki alur yang jelas. 

 

3. Film Eksperimental 

Film eksperimental memiliki cerita yang dipengaruhi oleh insting 

subyektif sineas seperti gagasan, ide dan pengalaman yang dimiliki. 

Film eksperimental sendiri sangat sulit dipahami oleh penontonnya. 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Genre Film 

Dalam bahasa Prancis genre mempunyai arti “tipe”,  pengertian 

genre didalam sebuah film ialah jenis dari sekelompok film yang memiliki 

pola yang khas seperti tema, struktur cerita, karakter, ikon dan sebagainya. 

Menurut Pratista (2008) Fungsi utama adanya genre dapat membantu untuk 

mengklasifikan film-film yang ada sehingga dapat mempermudah untuk 

mengenalinya. Ada duabelas macam genre induk primer, induk primer sendiri 

adalah genre-genre pokok, yaitu (https://text-id.123dok.com) : 

1. Aksi 

2. Drama 

3. Epik Sejarah 

4. Fantasi 
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5. Fiksi Ilmiah 

6. Horor 

7. Komedi 

8. Kriminal dan Gangster 

9. Musikal 

10. Petualangan 

11. Perang 

12. Western 

 

2.2.3 Teknik Pengambilan Gambar Video 

Teknik pengambilan gambar berfungsi untuk menentukan 

bagaimana shot tersebut ingin memperlihatkan kesan yang mucul di 

dalamnya seperti alur cerita yang dibuat. Teknik pengambilan gambar 

memiliki dua klasifikasi yaitu (https://www.dumetschool.com/blog/Teknik-

Pengambilan-Gambar-Video) :  

1. Sudut Pengambilan Gambar (Camera Angle) 

1. Frog Eye pengambilan gambar dengan mengatur ketinggian kamera 

dengan sejajar menggunakan dasar (alas) kedudukan obyek atau 

dengan ketinggian yang lebih rendah dari dasar (alas) kedudukan 

obyek. Biasanya terjadi distorsi perspektif berupa pengecilan ukuran 

subyek, sehingga menghasilkan kesan keangkuhan, keagungan, dan 

kekokohan. 

https://www.dumetschool.com/blog/Teknik-Pengambilan-Gambar-Video
https://www.dumetschool.com/blog/Teknik-Pengambilan-Gambar-Video
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2. Low Angle pengambilan dari arah bawah obyek ingin menimbulkan 

kesan objek membesar. 

3. Eye Level pengambilan gambar sejajar dengan obyek. Hasilnya 

memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang yang berdiri 

atau pandangan mata seseorang yang mempunyai ketinggian tubuh 

tepat tingginya sama dengan obyek biasanya disebut dengan normal 

shot. 

4. High Angle pengambilan dari atas obyek sehingga kesan obyek jadi 

mengecil selain itu teknik pengambilan gambar ini mempunyai 

kesan dramatis, yakni kesan kerdil. 

5. Bird Eye pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian 

kamera di atas ketinggian obyek yang direkam. Hasil perekaman 

teknik ini memperlihatkan lingkungan yang luas dan benda-benda 

lain yang tampak di bawah. 

6. Slanted Jenis shot ini merupakan perekaman dengan sudut tidak 

frontal dari depan atau frontal dari samping obyek, melainkan dari 

sudut 45‘ dari objek, sehingga obyek yang lain ikut masuk kedalam 

bingkai rekam. 

7. Over Shoulder seperti versi close-up dari slanted shot sehingga 

menampakkan objek lain di-shot dari bahu obyek utama. 

2. Ukuran Gambar 

Beberapa jenis teknik pengambilan gambar berdasarkan ukuran 

gambar yaitu: 
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1. Extreme Close Up (ECU) pengambilan gambar begitu dekat, sampai 

pori-pori kulit terlihat. Memperlihatkan detail suatu obyek secara 

nyata. 

2. Big Close Up (BCU) pengambilan gambar dari atas kepala hingga 

dagu obyek. Menonjolkan sebuah obyek untuk menampilkan 

ekspresi tertentu. 

3. Close Up (CU) pengambilan gambar dari tepat atas kepala sampai 

bawah leher. Untuk menunjukkan gambaran obyek secara jelas. 

4. Medium Close Up (MCU) ukuran gambar sebatas kepala hingga 

dada. Untuk menegaskan profile individu tersebut. 

5. Medium Shot (MS) ukuran gambar dari kepala hingga pinggang. 

Bertujuan untuk memperlihatkan sosok individu tersebut. 

6. Full Shot (FS) pengambilan gambar penuh dari atas kepala hingga 

kaki. Memperlihatkan obyek secara keseluruhan. 

7. Long Shot (LS) pengambilan gambar melebihi full shot. 

Menunjukan obyek dan latar belakangnya. 

8. One Shot (1S) gambar yang diambil hanya satu objek yang ingin 

menunjukkan seseorang di dalam frame.  

9. Two Shot (2S) pengambilan gambar dengan dua objek yang 

menunjukkan sebuah pertunjukkan dua orang  yang  melakukan 

komunikasi dengan mengobrol. 
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10. Group Shot (GS) cara mengambil gambar sekumpulan individu. 

Contohnya saja ada sebuah pemunculan tokoh segerombolan 

pasukan yang melakukan memanah dan lain sebagainya.  

 

2.3 Pengertian Representasi 

Kata representasi berasal dari bahasa Inggris, representation yang 

memiliki arti sebuah perwakilan atau penggambaran. Representasi 

merupakan konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan melalui 

sistem penandaan yang tersedia seperti pada: dialog, tulisan, vidio, 

film,fotografi, dan lain sebagainya. Konsep representasi bisa berubah- ubah, 

selalu ada pandangan baru dalam konsep representasi yang sudah pernah ada. 

Elemen-elemen ditandakan secara teknis dalam bahasa tulis seperti kata, 

proposisi, kalimat, foro, caption, grafik, dan sebagainya. Sedangkan menurut 

Eriyanto (2008)  dalam televisi seperti kamera, tata cahaya, editing, 

musik,dan sebagainya. Lalu di transmisikan kedalam kode representational 

yang memasukan diantaranya bagaimana objek digambarkan: karakter, 

narasi, setting, dialog, dan sebagainya (dalam Dini Zelviana, 2017: 18-19). 

 

2.4 Feminisme 

2.4.1 Pengertian Feminisme 

Adanya perbedaan gender memunculkan sebuah teori feminisme, 

perempuan selalu di perlakukan sangat berbeda dengan mereka yang 

bergender laki-laki. Permasalahan inilah yang mendasari adanya gerakan 
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feminisme. Gerakan feminisme ingin memperjuangkan keadilan gender 

antara perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan dan hak yang 

sama dalam kehidupan. Hadirnya gerakan ini bertujuan untuk menciptakan 

kesamaan hak dan kewajiban dimana hal tersebut berlaku pada segala gender 

yaitu perempuan dan laki-laki. Budaya yang berkembang di dalam 

masyarakat ialah seorang laki-laki memiliki kekuatan yang sangat dominan 

dan menempatkannya pada barisan struktur yang paling tinggi. Hal seperti ini 

sering sekali kita rasakan, contoh dari hal ini dapat kita rasakan sejak adanya 

golongan sosial yang paling kecil yaitu keluarga sampai golongan yang lebih 

besar yaitu sebuah organisasi dan umum. Hal seperti ini mampu mengarahkan 

kepada pemikiran subordinasi dan perndahan perempuan yang sering 

dianggap memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-

laki (Hearty,2015: 54-55). 

Munculnya gerakan feminisme perempuan dinilai mampu berlomba 

sangat adil dengan kaum laki-laki dari berbagai macam bidang dan yang 

pastinya akan merai hak dan kedudukan yang sejajar. Gerakan feminisme 

berusaha untuk memperjuangkan dan mencoba menyelamatkan kaum 

perempuan dari segala hal masalah sosial seperti pelecehan dan penindasan, 

stereotype dan lainnya. Dengan kata lain feminisme merupakan kepercayaan 

kepada sosial, ekonomi dan politik antara kedua jenis kelamin antara laki-laki 

dan perempuan (dalam Syarif Hidayatullah, 2010;6). Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia (KBBI) sendiri menjelaskan bahwa feminisme ialah 
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gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum 

perempuan dan laki-laki.  

 

2.4.2 Aliran Feminisme 

Menurut Gadis Arivia dalam bukunya yang berjudul Filsafat 

Berperspektif Feminis (2003: 152-154)  ia menjelaskan beberapa teori 

feminisme yang dikenal oleh para feminis,sebagai berikut : 

 

1. Feminisme Liberal  

Dasar pemikirannya ialah, bahwa manusia yang mampu berdiri 

sendiri dan memiliki hak dan kekuasaan untuk bertindak sesuai 

dengan akal (reason). Adanya akal, manusia bisa lebih memahami 

dan mengerti tentang asas moralitas dan sebuah kebebasan seorang 

individu. Hak-hak individu sangat dijamin didalam prinsip 

feminisme liberal. Kritik dalam teori ini ialah adanya tekanan 

persamaan perempuan dan laki-laki (sameness). Perempuan tidak 

dapat diartikan sebagai manusia yang berakal (reason) atau otonom.  

 

2. Feminisme Radikal  

Dasar pemikiran dari feminisme ini ialah adanya sebuah sistem seks 

atau dimana peran gender adalah hal yang paling mendasar untuk 

menindas kaum perempuan. Kritik yang muncul dalam teori ini ialah 

tergolong pada perangkap esensialisme yaitu sifat yang paling 
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mendasar dari seorang perempuan lebih segalanya dari pada kaum 

laki-laki. Hal ini membuat adanya pembagian atas dua kelompok 

bagi perempuan dan laki-laki. 

 

3. Feminisme Marxis (sosialis) 

Dasar pemikiran dari feminisme marxis, materialism historis marx 

yang menyatakan “modus produksi kehidupan material 

mengkondisikan proses umum kehidupan sosial, politik dan 

intelektual. Bukan kesadaran yang menentukan eksistensi seorang 

individu tetapi eksistensi sosial mereka yang menentukan kesadaran 

mereka”. Kritik dalam teori ini tidak lain ingin mengetahui 

hubungan keluarga semacam eksploitasi kapitalisme ruang 

perempuan memberikan tenaga secara Cuma-Cuma. Tidak 

mengetahui adanya sebuah makna yang lebih dari itu, yaitu adanya 

peranan kasih saying dan rasa nyaman. 

 

4. Feminisme Psikoanalisa 

Dasar pemikiran dari feminisme psikoanalisa, penjelasan mendasar 

mengenai penindasan perempuan terletak pada psyche perempuan 

dan cara perempuan berpikir. Kritik dalam teori ini ialah 

menggeneralisir perbedaan karakteristik moral perempuan dan laki-

laki. 
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5. Feminisme Eksistensialis 

Dasar pemikiran dari feminisme eksistensialis, konsep dari Jean-

Paul Sartre : Etre-en-soi, Etre-pour-soi,  Etre-pour-les-autres. Isu 

yang ada dalam teori ini adalah kajian tentang ketertindasan 

kalangan perempuan yang dianggap sebagai “other” dalam cara 

beradanya di etre-pour-les-autres. Kritik dalam teori ini ialah 

penjelasan teori terlalu filosofis. Konsep transendere adalah konsep 

laki-laki yang bermain dengan wacana akademis. 

 

6. Feminisme Postmoderen 

Dasar pemikiran dari feminis postmoderen, seperti halnya aliran 

filsafat postmodernisme menghalangi adanya pola berfikir 

phallogosentris (ide yang memiliki kekuatan logos absolut yaitu 

“laki-laki” bereferensi pada phallus).  Isu dari teori ini adalah 

“otherness” dari perempuan yang dilontarkan oleh Simone de 

Beauvoir, merupakan sesuatu yang lebih dari kondisi inferiorotas 

dan ketertindasan tetapi juga merupakan cara berada, cara berpikir, 

berbicara, keterbukaan, pluralitas, diversitas dan perbedaan. Kritik 

dalam pengertian teori ini ialah terlalu feminis akademis. Tidak ada 

aksi politis yang kolaboratif. 

 

 

7. Feminisme Multikultural dan Global 



20 

 

Dasar pemikiran dari feminisme multikultural dan global, searah 

dengan filsafat modern tetapi lebih menegaskan sebuah kajian yang 

mempunyai hubungan dengan kebudayaan. Kritik dalam teori ini 

ialah pencapaian yang dihubungkan pada permasalahan politik yang 

tidak berfokuskan pada isu gender. Women issues or political issues? 

 

8. Feminisme Ekofeminisme 

Dasar pemikiran dari feminisme ekofeminisme, sejalan dengan 

feminisme multicultural dan global. Ingin memberi sebuah 

pemahaman tentang adanya keterhubungan antara segala bentuk 

penindasan manusia dan non manusia (alam). Mencoba 

memperlihatkan keterlibatan perempuan dalam seluruh ekosistem. 

Isu yang ada dalam teori ini muncul karena berlakunya kerangka 

kerja yang didominasi oleh maskulin dalam hal perusakan wilaya. 

Kritik dalam teori feminisme ekofeminisme sangat rentan untuk 

masuk pada jebakan perempuan sama dengan alam yang dapat 

mendefinisikan perempuan kembali secara kodratiah. 

 

2.4.3 Feminisme Dalam Film 

Menurut Haskel (dalam Joanne Hollows,2000:55) film adalah lahan 

yang kaya akan penggalian stereotype perempuan dalam sebuah film, hal ini 

terjadi karena stereotipe ada dalam masyarakat. Pada mulanya film yang 

bermunculan mencoba mercerminkan perilaku kemasyarakatan yang 
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terkadang menunjukkan sebuah pengenalan mengenai perilaku 

kemasyarakatan tersebut, kenyataannya sejak tahun 1950 dunia perfilman 

mulai menyudutkan para perempuan dan meremehkan kaum perempuan 

dengan cara memberikan peran yang mereka dapatkan dalam film.  

Menurut Cook dan Johnston (dalam Joanne Hollow,2000:60) dalam 

narasi sebuah film perempuan hanya dapat didefinisikan  secara negatif. 

Dimana seorang perempuan hanya ditampilkan atau ditunjukkan sisi 

negatifnya, yang mampu memunculkan stereotip dikalangan masyarakat luas. 

 

2.4.4 Feminisme Dalam Islam 

Nasaruddin Umar (1999) dalam buku Teologi Feminisme Islam 

menjelaskan bahwasannya Islam bertindak normative yang mempunyai 

banyak asas mengenai kesetaraan jenis kelamin, yaitu: (1) laki-laki dan 

perempuan memiliki posisi yang sama yaitu sama-sama sebagai hamba; (2) 

laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah; (3) laki-laki dan 

perempuan sama-sama mendapatkan perjanjian primordial yang sama; (4) 

Adam dan Hawa sama-sama terlibat seara aktif dan giat dalam drama kosmis; 

(5) laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih sebuah prestasi 

(dalam Syarif Hidayatullah, 2010:4). 

Teologi feminisme Islam mampu dipahami sebagai pandangan 

agama dalam perspektif Islam tentang menghapuskan perbedaan gender, 

terutama yang biasa disebabkan oleh pengertian keagamaan yang bias gender. 

Nur Said selaku pengarang buku yang berjudul Perempuan dalam himpitan 
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teologi dan HAM Indonesia (2005) dalam hal ini mencontohkan penghapusan 

berbedaan gender melewati penegakan hak asasi perempuan dimana ada dua 

kecenderungan dan dua kerangka epistemology, yaitu: teologi transformatif 

dan teologi feminisme (dalam Syarif Hidayatullah, 2010:27-28). 

Harun Nasution selaku filsuf muslim Indonesia (1995) meyakini 

bahwa adanya masalah dalam pembangunan nasional dan dampak yang 

diakibatkannya seperti kedudukan dan peran yang belum mensejaterakan 

kaum perempuan lebih mudah dihadapi dengan filsafat hidup liberal dan 

mental yang rasional. Dengan teologi Islam rasionalnya, Nasution mencoba 

memposisikan perempuan pada posisi “ideal” di antara wilayah umum dan 

wilayah domestik. Nasution mencoba mengingatkan kepada kaum 

perempuan yang bekerja di rana publik untuk tetap mengingat dan tidak 

melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan mendidik 

seorang anak (dalam Syarif Hidayatullah, 2010:42). 

Maggie Humm (2002) menjelaskan definisi feminisme ditentukan 

oleh sebuah pemahaman dan budaya feminis tersebut. Maka feminis Muslim 

merupakan sebuah paham yang dalam konteks tertentu berbeda dengan 

feminis lain sedangkan menurut Margot Badran kaum feminis Muslim secara 

historis memposisikan gerakan mereka dalam kajian Islam. Feminis Muslim 

mencoba menggugat pembagian kerja laki-laki dan perempuan yang 

diskriminatif. Menurut Margot Badran gerakan feminis Muslim adalah: “it 

demanded an end to gender discrimination both in family and in society”(142) 

(menuntut untuk menghentikan diskriminasi gender dalam keluarga dan 
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masyarakat). Selain itu Badran juga memaparkan bahwa apa yang telah diraih 

oleh kaum perempuan, mereka masih mendapatkan diskriminasi dan 

merasakan akibat dominasi patriarki yang membuat mereka terpojokkan 

(dalam Hearty, 2015:34-35) 

Ayat-ayat ini adalah bukti dimana keberadaan laki-laki dan 

perempuan memiliki derajat yang sama. Menurut Soraya Altorki, ayat yang 

menjelaskan tentang pengertian diatas dapat ditemukan pada Al Qur’an: QS 

Al-Baqarah (2):187, QS Ali-Imran (3):195, QS Al-Nissa’ (4):1 dan 32, QS 

At-Taubah (9):71-71, QS Al-Nur (24):12, QS Al-Fath (48):5, QS Al-Hadad 

(57):12 (dalam Hearty, 2015:42). 

 

2.5 Pengertian Semiotika 

Alex Sobur dalam bukunya yang berjudul Analisis Teks Media 

(2015:87) Semiotik sebagai sebuah model dari ilmu pengetahuan sosial 

memahami dunia sebagai sistem hubungan yang mempunyai unit dasar yang 

disebut dengan “tanda”. Tanda sendiri dikenal memiliki banyak makna. 

Makna yang mucul mampu memberikan pemahaman mengenai suatu hal. 

Dimana tanda tersebut bisa mengungkap arti lain dari makna yang 

sesungguuhnya. 

Umberto Eco (1976) Semiotika adalah sebuah model ilmu sosial 

yang mencoba memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit 

dasar yang biasa disebut dengan ‘tanda’. Semiotika sendiri berasal dari kata 

Yunani, semeion yang berarti sebuah tanda. Tanda tersebut didefinisikan 



24 

 

sebagai sesuatu yang mampu mewakili sesuatu yang lain atas dasar konvensi 

sosial (Machmud, 2016: 205). 

 Pateda (2001) memaparkan sembilan macam semiotik yang sudah 

dikenal oleh masyarakat, (dalam Sobur, 2015: 100-101) yaitu : 

1. Semiotik Analitik melakukan analisis mengenai susunan tanda. 

Berobjekkan tanda yang di analisiskan menjadi sebuah rancangan, objek 

yang nantinya mempunyai arti. Sebuah ide dapat dikatakan sebagai 

lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang 

yang mengacu kepada sebuah hal tertentu. 

 

2. Semiotika Deskriptif, menunjukkan sebuah susunan tanda dimana tanda 

tersebut bisa saja kita rasakan detik ini, meski bermunculan tanda lain 

yang dari dulu sama dengan yang dirasakan detik ini. 

 

3. Semiotik Faunal (zoosemiotic), memfokuskan susunan tanda yang 

dihasilkan oleh hewan. Biasanya hewan menghasilkan tanda untuk 

berkomuikasi antar sesamanya, tetapi sering juga menghasilkan tanda 

yang bisa ditafsirkan oleh manusia. 

 

4. Semiotik Kultural, mengkaji susunan bukti yang masih berjalan didalam 

kebudayaan masyarakat tertentu. Budaya yang ada dalam masyarakat 

yang termasuk dalam sistem tersebut, menggunakan tanda-tanda 

tertentu yang membedkannya dengan masyrakat lainnya. 
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5. Semiotik Naratif, mengkaji sistem tanda dalam sebuah narasi yang 

mempunyai mitos dalam kehidupan masyarakat dan cerita lisan. 

 

6. Semiotik Natural, mengkaji sebuah susunan tanda yang dihasilkan dari 

alam. 

 

7. Semiotik Normatif, mengkaji teori tanda yang diciptakan oleh manusia 

yang berwujudkan norma, misalkan rambu-rambu lalu lintas. 

 

8. Semiotik Sosial, mengkaji teori tanda yang diciptakan oleh manusia 

yang berwujudkan sebuah lambang, baik lambang yang berwujudkan 

kata ataupun lambang yang berwujudkan kata dalam satuan yang biasa 

disebut kalimat. 

 

9. Semiotik Struktural, mengkaji tanda yang diwujudkan melalui sebuah 

bahasa. 

 

2.6 Model Analisis Semiotika Roland Barthes 

Fiske (1990) teori yang dikemukakan oleh Saussure diperdalam dan 

dikembangkan lagi oleh pengikutnya yaitu Roland Barthes. Roland Barthes, 

membuat model sistematis dalam menganalisis sebuah makna dari tanda-

tanda. Barthes lebih memfokuskan perhatiannya kepada sebuah gagasan 
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tentang signifikasi dua tahap (two order of signification) seperti gambar 

dibawah ini (Sobur, 2015:127). 

 

 

                                    Gambar 2.1 Signifikasi Dua Tahap Barthes 

Sumber : http://kapanpunbisa.blogspot.com/2014/02/semiotika-roland-barthes.html 

 

Fiske (1990) menjelaskan melalui gambar diatas Barthes, seperti 

dikutip fiske menjelaskan bawasannya signifikasi tahap pertama merupakan 

sebuah hubungan antara signifier dan signified di dalam tanda terhadap 

realitas eksternal. Barthes biasa menyebutnya dengan denotasi ialah makna 

paling nyata dari sebuah tanda. Konotasi ialah signifikasi tahap kedua. 

Konotasi mempunyai makna yang subjektif atau intersubjektif. Pemahaman 

lainnya denotasi ialah apa yang di gambarkan sebuah tanda terhadap sebuah 

objek, sedangkan konotasi ialah bagaimana cara menggambarkannya (Sobur, 

2015:128). 

Pada signifikasi kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja 

melalui sebuah mitos. Fiske (1990) Mitos (myth) adalah kebudayaan yang 

http://kapanpunbisa.blogspot.com/2014/02/semiotika-roland-barthes.html
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memahami beberapa aspek mengenai realitas atau gejala alam. Mitos adalah 

sebuah produk kelas sosial yang sudah memiliki suatu dominasi. Misalnya 

mitos masa kini ialah mengenai femininitas, maskulinitas, ilmu pengetahuan 

dan sebuah kesuksesan (Sobur, 2015:128). 

       Gambar 2.2 Peta Tanda Roland Barthes 

Sumber:https://www.muradmaulana.com/2016/05/representasi-perpustakaan-dalam-

film.html 

Cobley dan Jansz (1999) mencoba menjelaskan peta Barthes diatas 

terlihat bawasannya tanda denotative (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda 

(2) akan tetapi, pada saat yang sama tanda denotative bisa juga menjadi

penanda konotatif (4). Cobley dan Jansz (1999) menjelaskan pengertian 

tersebut merupakan unsur material hanya dengan mengenal tanda “singa” 

barulah konotasi seperti harga diri, kegarangan, dan sebuah keberanian 

menjadi mungkin (Sobur, 2013: 69). 

https://www.muradmaulana.com/2016/05/representasi-perpustakaan-dalam-film.html
https://www.muradmaulana.com/2016/05/representasi-perpustakaan-dalam-film.html

