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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 
 
 
 

2.1 Simbol Agama Di Produk Domestik Perempuan Di Media Massa 

 
A.  Media Massa dan Perkembangannya 

 
Komunikasi  massa adalah  suatu  proses  komunikasi  yang 

tidak lepas dari media massa sebagai alat/saluran komunikasinya. 

Hal ini dikarenakan awal perkembangan dari komunikasi massa 

berasal dari pengembangan kata media of mass communication 

(media komunikasi massa). Media massa yang disebut disini adalah 

media massa atau saluran yang dihasilkan oleh teknologi modern 

berbeda halnya dengan media massa tradisional seperti angklung, 

kentongan, gamelan dan lainnya.1  Komunikasi massa atau Mass 

Communication merupakan proses dimana media massa 

menciptakan kesamaan arti dengan khalayak mereka. 

Media telah mengalami sekurang-kurangnya empat kali 

perkembangan, yakni pertama, era masyarakat tribal (the tribal age). 

Pada era ini, komunikasi manusia dimedia melalui komunikasi lisan 

(oral communication) karena masyarakat pada dasarnya terikat 

dengan budaya lisan (oral culture) sehingga storytelling yang 

berperan penting yang mengandalkan keterlibatan pemikiran intuitif 

dan holistis. Terdapat empat karakteristik komunikasi lisan, yaitu:2
 

 
 
 

1 Nurudin, 2009, Pengantar Komunikasi Massa, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 3-4. 
2 Alo Liliweri, 2011, Komunikasi: Serba Ada Serba Makna, Jakarta: Kencana, hal. 872-873.
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1.   Mengandalkan emosi saat berkomunikasi lisan, terutama 

saat menjadi pendengar untuk mendengarkan (sense of 

hearing), diiringi rangkulan tangan serta kecupan di 

kening atau hidung, dan selalu berusaha agar tercipta 

suasana batin yang aman. 

2. Dalam komunikasi antarpersonal keterlibatan sangat 

diutamakan (encourages high involvement), misal saat 

menyatakan sikap empati dan simpati kepada sesame. 

3.   Memotivasi pendengar bahwa apa yang diceritakan itu 

penting (importance of stories). 

4.   Selalu perhatikan interaksi personal dalam komunikasi 

 
(personal interaction and attention). 

 
Kedua, era masyarakat tulis (the age of literacy). Pada era ini, 

komunikasi manusia dimedia oleh tulisan yang dibangun 

berdasarkan prinsip-prinsip bangunan logika. Terdapat empat dasar 

yang menjadi karakteristik dari era masyarakat tulis, yaitu: 

1.   Sangat didominasi oleh komunikasi visual 

 
2.   Mendorong permenungan pribadi katimbang melibatkan 

kelompok 

3.   Memperkenalkan logika, cara berpikir yang linear 

 
4.   Matematika, filsafat, dan sains 

 
Ketiga, era percetakan (the print age). Pada era ini, 

komunikasi antarmanusia yang ditekankan adalah pada cetakan 

visual yang berpusat pada “galaksi Guttenberg”, di sini peran mata
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sangat mendominasi, cara berpikir linear, status sains yang semakin 

diperhitungkan, serta munculnya sikap individual. Karakteristik dari 

era ini adalah: 

1.   Penyebarluasan visualisasi secara bebas 

 
2.   Melakukan   konversi   tulisan   perorangan   ke   teknik 

cetakan 

3.   Standarisasi bahasa nasional sebagai syarat membangun 

nasionalisme 

4.   Mempertahankan prototipe revolusi insdustri 

 
Keempat, era elektronika (the electronic age), pada era ini 

menekankan pada image visual, yang diawali dengan terbentuknya 

kesadaran dan pengalaman hidup dengan prinsip  global village. 

Pada era ini juga, televisi menjadi media yang sangat dominan 

karena melibatkan semua sensori manusia (persepsi, stereotip, sikap, 

perasaan, pikiran, tindakan, emosi) yang mendorong warga 

masyarakat ke retribalization; serta terjadinya pemudaran logika dan 

cara berpikir yang linear. Karakteristik dari era ini, yaitu: 

1.   Bertumbuhnya global village 

 
2. Kehadiran cool medium seperti televisi yang secara 

spontan menawarkan hakikat lingkungan, serta 

retribalisasi kemanusiaan (dapat dilihat di film-film, 

mitos) 

3. Pengaruh media semakin kuat yang mengakibatkan 

penonton menjadi pasif
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4.   Terjadinya perubahan cara berpikir dari linear ke lokal 

 
Dengan adanya revolusi media yang terjadi, hal tersebut pasti 

ada kelebihan dan kekurangannya di setiap era media. Tetapi dengan 

perkembangan media yang sangat pesat tersebut peranan media 

dapat membantu mempermudah, mempercepat perluasan dalam 

proses komunikasi untuk menyebarkan informasi secara efektif dan 

lebih efisien dalam segi waktu. 

Media massa dalam konteks komunikasi massa bentuknya 

antara lain yaitu media cetak (majalah, koran, tabloid), media 

elektronik (televisi, radio), dan dalam perkembangannya juga ada 

media internet. Dengan dimikian, media massa adalah alat-alat yang 

digunakan dalam proses berkomunikasi yang bisa menyebarkan 

pesan secara serempak atau bersamaan dengan cepat kepada 

audience yang luas dan heterogen. Berikut akan disajikan beberapa 

contoh media massa dari paradigma lama dan paradigma baru:3
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Nurudin, Op. Cit., hal. 9.
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Paradigma Lama 
 
 
 

 
Kaset/ 

CD 

Film  
 

Surat 
Kabar

 
 

 
Televisi 

Alat 
Komunikasi 

Massa 

 
Majalah

 

 
 

Radio Tabloid
 

Buku 
 
 

 

Paradigma Baru 
 
 
 

Surat 
Kabar 

 

Televisi Majalah
 

Alat 
Komunikasi 

Massa 

Radio Tabloid
 

 
 

Internet 
 
 
 
 

Sumber: Nurudin, 2009 

 

Media massa saat ini menjadi suatu alat yang paling ampuh 

dalam melakukan konstruksi sosial, dan kekuatan konstruksi sosial 

media massa terletak pada: (1) kekuatan media massa dalam 

menyuntik   atau   mendoktrin   pemberitaan   ke   dalam   pikiran
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masyarakat sehingga apa yang diberitakan tersebut dianggap 

menjadi sesuatu yang benar melalui pembenaran virtual yang 

dilakukan media; (2) sifat media massa yang suddenly, dan dimuat 

berulang-ulang; (3) kurangnya sifat kritis masyarakat dalam 

menerima pemberitaan media sehingga memberikan peluang 

penerima kebenaran dengan lapang dada; (4) mitos media sebagai 

ikon public merefleksikan objek pemberitaan (terutama) objek 

pemberitaan yang positif maka akan menjadi lebih positif, bahkan 

hingga mampu mengkonstruksi objek pemberitaan tersebut menjadi 

seorang tokoh publik dalam waktu singkat.4 

B.  Wanita dan Tayangan Iklan di Media Massa 

 
a.  Eksistensi Wanita 

 
Sosok wanita atau perempuan sering kali dijadikan 

sasaran utama yang memiliki pengaruh dalam berbagai 

tayangan acara televisi. Bagi para produsen atau pengiklan 

perempuan diposisikan sebagai influence yang berpengaruh 

terhadap pembelian barang atau jasa maka jika diperhatikan 

iklan-iklan yang ada di berbagai media produk wanitalah 

yang lebih mendominasi penjualan daripada produk kaum 

laki-laki. Eksistensi perempuan inilah yang digunakan oleh 

para penyaji televisi untuk mempersuasi perempuan sebagai 

target market mereka sebagai sesuatu kebutuhan yang harus 

dipenuhi secara fisiologis dan priskologis sehingga secara 
 

 
 

4 M. Burhan Bungin, 2005, Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi 

Telematika, & Perayaan Seks Di Media Sosial, Jakarta: Kencana, hal. 134-135.
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sadar atau tak sadar hal tersebut perlahan membuat kaum 

perempuan menjadi lebih konsumtif. Terdapat empat macam 

bagian untuk melihat eksistensi wanita dalam tayangan 

televisi, yaitu:5
 

1.    Eksistensi Wanita dalam Film 

 
Dalam film biasanya eksistensi wanita dapat dilihat 

dalam posisi mana wanita itu berperan. Wanita lebih 

cenderung diposisikan sebagai sosok yang tertindas atau 

kalah secara logika maupun emosional oleh laki-laki. 

Hal ini menggambarkan bahwa adanya masalah gender 

yang masih mendasari penokohan tersebut yang mana di 

Indonesia sosok wanita juga masih berada di lapis kedua 

dalam struktur masyarakat. 

2.    Eksistensi Wanita dalam Iklan 

 
Kreativitas iklan di media massa mulai berkembang 

sangat  pesat  pada pertengahan  abad  XIX  (19).  Pada 

masa inilah wanita pertama kali mulai digunakan 

sebagai pengilustrasian iklan. Misalnya pada iklan obat 

merek Borax pada tahun 1880 yang sudah mulai 

menggunakan perempuan bugil untuk 

mengkomunikasikan obat penghilang rasa sakit, strategi 

ini kemudian diikuti oleh produk-produk lainnya seperti 

sabun dan shampoo. Kemudia pada tahun 1920 sampai 
 

 
 

5 Wawan Kuswandi, 2008, Komunikasi Massa: Analisis Interaktif Budaya Massa, Jakarta: Rineka 

Cipta, hal. 63.
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1930-an, ada kecenderungan baru yang terjadi di Eropa 

yang menggunakan model perempuan meskipun produk 

yang diiklankan bukan produk untuk kalangan 

perempuan seperti produk Bier Itam Serimpi. perempuan 

dalam iklan tersebut digunakan agar lebih 

mendekatkankan dan meningkatkan penjualan produk. 

Dan sejak tahun 1920 baru dimulai adanya 

kecenderungan pemanfaatan perempuan sebagai untuk 

model yang stereotifikal. Stereotif inilah yang 

dimanfaatkan untuk mendapatkan konsumen di tengah- 

tengah banyaknya persaingan pasar dengan memberi 

gambaran dan persuasi barang produksi. 

Keberadaan  realistis  wanita  sehari-hari  pada  umumnya, 

meliputi dari: 

a.   Tubuh,  yaitu perawatan  tubuh, kosmetik, fashion, 

dan aksesoris 

b.   Dapur   yaitu   melayani   makan   seluruh   anggota 

keluarga 

c.   Kasur yaitu untuk melayani suami di tempat tidur 

 
d.   Asah, asih asuh yaitu merawat, mengasuh, mendidik 

anak 

e. Kantor yaitu urusan yang berhubungan dengan 

pekerjaan karena wanita sekarang pada umumnya 

bekerja.
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Sedangkan dalam pandangan resmi pemerintah, perempuan 

digambarkan sebagai sosok yang mempunyai lima tugas suci 

Panca Dharma Wanita, yaitu: 

1. Perempuan sebagai istri dan pendamping suami 

 
2. Perempuan sebagai pengasuh dan pendidik anank- 

anak 

3. Perempuan sebagai pengatur ekonomi rumah tangga 

 
4. Perempuan sebagai pencari nafkah tambahan 

 
5. Perempuan sebagai warga Negara yang baik 

 
Seksisme 

 
Istilah seksisme muncul bermula pada saat iklan 

sudah mulai menjamur di berbagai media massa. Iklan yang 

menampilkan ilustrasi dan gambar iklan mulai menjadikan 

perempuan sebagai objeknya. Seksisme dalam konteks iklan 

meliputi cara pikir, tingkah laku, sikap, dan tindakan lainnya 

yang merepresentasikan nilai perempuan yang lebih kurang, 

lebih rendah (inferior), lebih lemah dari pada laki-laki. 

Seksisme pada iklan juga bisa beragam bentuk 

penggambaran yang mengabaikan, menyingkirkan 

(eksekusi), bahkan memusuhi dan memerangi perempuan. 

Adapun tiga bagian asas-asas umum tata karma periklanan 

Indonesia, yaitu sebagai berikut:6
 

 

 
 
 
 
 
 

6 Ibid., hal. 67
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1. Iklan  harus  jujur,  bertanggung  jawab  dan  tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku 

2. Iklan   tidak   boleh   menyinggung   perasaan   dan 

merendahkan martabat Negara, agama, susila, adat, 

budaya, suku, dan golongan 

3. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat 

 
3.    Eksistensi Wanita dalam Musik 

 
Terjadinya gerakan feminisme bermula dari 

adanya tuntutan wanita di Amerika Serikat pada abad 

XVII yang berisi tentang tuntutan pada kesamaan hak 

politik dalam memberikan suara di pemilihan umum. 

Hal tersebut akhirnya mendapatkan pengakuan formal 

terhadap gerakan feminisme yang terjadi pada tanggal 

17 November 1967 yang ditandai dengan 

dikeluarkannya deklarasi PBB tentang penghapusan 

deskriminasi terhadap wanita. Hal-hal serupa yang 

berkaitan dengan  gerakan feminisme juga terjadai di 

Negara Inggris. Akibat adanya pengakuan ini 

menimbulkan dampak yang sangat besar juga. Seperti 

halnya yang terjadi di Negara Swedia, telah disahkannya 

Undang-Undang Perkawinan antarsesama jenis. 

Kemudian pada tanggal 5 Mei 1993 Mahkamah Agung 

Negara bagian Hawaii juga melakukan hal serupa dan 

pada  tahun  sebelumnya  juga  ada  New  York  yang
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melakukan  hal  serupa  pada  tahun  1989.  Kemudian 

diikuti negeri Belanda dan Negara Eropa lainnya. 

4.    Eksistensi Wanita dalam Jurnalistik TV 

 
Dalam An Unifinished Story: Gender Patters in 

Employment, Unesco, dari hasil penelitian yang telah 

melibatkan 239 organisasi media massa di 43 negara, 

diketahui bahwa dalam media massa laki-laki masih 

mendominasi sebagai pekerjanya meskipun jumlah 

wanita yang berkarier sebagai jurnalis makin tambah 

banyak. Anna Sebba, yang seorang pengarang buku juga 

menyebutkan  bahwa  untuk  peliputan  berita  Perang 

Teluk oleh jurnalis wanita dirasa lebih bisa memberikan 

kesan dramatis atas apa yang terjadi kepada pemirsa. 

Selain itu, dari hasil penelitian di Kanada, AS, 

menyebutkan bahwa perempuan memberikan pesona 

yang lebih bisa menghidupkan suasana ketimbang laki- 

laki. Sedangkan menurut pengamatan yang dilakukan 

Margareth Gallagher selaku penyusun laporan penelitian 

Unesco bahwa peran wanita di media massa bisa lebih 

memperkenalkan perspektif dan citra baru dalam sebuah 

pemberitaan. 

5.    Selera Wanita dalam Acara TV 

 
Penentuan jam tayang telenovela dan sinetron 

banyak ditayangkan pada saat jam kerja publik karena
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saat itulah pasar sasaran memiliki waktu luang untuk 

bisa menggabungkan antara aktivitas domestik dengan 

jam televisi. Dalam hal ini, perempuanlah yang sangat 

berpengaruh  dalam  tayangan  televisi  khususnya  di 

sektor domestik karena yang menjadi pasar sasaran 

utama dari tayangan-tayangan tersebut adalah 

perempuan. Selain itu, perempuan juga menjadi 

termasuk penonton yang mudah dipersuasi dengan 

second-hand impressions televisi. Misalnya, apa yang 

digunakan oleh perempuan yang ada di televisi akan 

menjadi tren yang ditiru oleh para perempuan. 

C.  Agama dan Tayangannya di Media Massa 

 
Berbagai macam strategi yang digunakan pengiklan 

untuk tetap bisa bersaing dengan produk lainnya. Iklan yang 

bertemakan religius di berbagai media massa kini sedang marak 

mewarnai pasar ekonomi khususnya di periklanan Indonesia. 

Mungkin yang dilakukan oleh para produsen dan pengiklan ada 

benarnya menggunakan media iklan sebagai bagian dari syiar 

kebaikan dan mengarah pada kebaikan. Terlebih lagi, sudah 

bukan rahasia umum bahwa Indonesia merupakan Negara yang 

penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga bisa jadi para 

produsen dan pengiklan menjadikan ini sebagai dasar pemasaran 

dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan calon konsumen 

sesuai dengan syariat pada agama islam. Iklan yang bertemakan
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religius ini biasanya memunculkan ajaran agama sebagai fokus 

cerita. Hal ini bisa terlihat dari adanya kalimat atau ungkapan 

dialog yang bersifat religi, penggunaan ketokohan agama, dan 

simbol-simbol lainnya seperti pada busana yang digunakan. Ada 

beberapa hal yang perlu ditegaskan sebelum membahas tentang 

keefektivitasan tayangan iklan yang bertema religius itu.7 

Pertama, agama atau ayat suci agama tertentu dalam 

 
kehidupan manusia sehari-hari memang sudah menjadi 

pegangan hidup dalam masyarakat sejak masih hidup sampai 

meninggal dunia. Agama merupakan medium komunikasi antara 

manusia dengan Tuhan yang sifatnya sakral dan individual. 

Kedua, semua yang ditayangkan di televisi merupakan hasil 

final  dari  segala  proses  kreativitas  yang dilakukan  oleh tim 

produksi di media televisi dan telah melalui proses imajinasi, 

kreasi dan daya cipta sehingga menghasilkan tayangan yang 

menarik untuk ditonton.8 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, ada beberapa 

 
penelitian terdahulu terkait dengan iklan dan agama yang 

menunjukkan  bahwa  adanya  fenomena  pengkomodifikasian 

nilai agama dalam iklan: 

1.   Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Faiqatun  Wahidah, 

mengenai Komodifikasi Nilai Agama Dalam Iklan Televisi: 

Studi  Analisis  Semiotik  pada  Iklan  Wardah  versi  Dian 
 

 
 

7 Ibid., hal. 110 
8 Ibid., hal. 111
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pelangi, in Search of a Beauty, dan True Colors, hasil dari 

penelitiannya adalah ditemukannya tanda-tanda dan makna 

yang mengidentifikasi terjadinya praktik komodifikasi nilai 

agama dalam iklan tersebut. Semua nilai agama islam yang 

dimodifikasikan dalam iklan ini mengalami pergeseran dari 

nilai fungsi menjadi nilai tukar, namun masih tetap sebagai 

fungsi ajaran agama. Perempuan yang tetap anggun dalam 

balutan busana muslim. Nilai halal  yang terdapat dalam 

label halal merupakan jaminan bahwa produk wardah aman 

dipakai. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu 

pada objek iklan yang digunakan adalah kategori iklan 

kosmetik Wardah dengan metode analisis semiotika Charles 

Sanders Peirce. Sedangkan objek penelitian peneliti adalah 

pada kategori iklan produk domestik perempuan dengan 

metode analisis semiotika Roland Barthes. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Vita Riana yang 

membahas tentang Komodifikasi Nilai Agama Dalam Iklan 

Televisi: Studi Analisis Semiotik Komodifikasi Nilai Agama 

terhadap Iklan Larutan Cap Kaki Tiga, hasil yang 

ditemukan adalah terjadinya transformasi nilai agama yang 

sebagai keyakinan dan kepercayaan yang bersifat sakral dan 

privasi menjadi nilai tukar yang bersifat komersil. 

Penggunaan ketokohan agama Da’i Mama Dedeh sebagai 

Brand Ambassadore  yang dimanfaatkan pihak pengiklan
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untuk mendapatkan kepercayaan dan ketertarikan konsumen 

serta membuat  pembenaran  akan  apa  yang  diungkapkan 

oleh Brand Ambassadore karena Mama Dedeh merupakan 

tokoh agama Islam yang termasyhur di era 2013 yang mana 

seorang Da’i seharusnya menjadi panutan dan menyeru ke 

jalan yang benar kepada umat islam. Selain itu, penggunaan 

setting tempat pengajian dan busana muslim yang telah di 

rekonstruksi nilainya oleh pihak pengiklan yang dijadikan 

alat bantu memperkuat ide cerita dan meningkatkan 

penjualan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu 

juga pada objek iklan yang digunakan adalah kategori iklan 

minuman Larutan Cap Kaki Tiga dengan metode analisis 

semiotika Charles Sanders Peirce. Sedangkan objek 

penelitian peneliti adalah pada kategori iklan produk 

domestik perempuan dengan metode analisis semiotika 

Roland Barthes. 

3.   Hasil dari penelitian   yang dilakukan oleh Chaerul Anam 

tentang Komodifikasi Agama Dalam Produk Iklan Televisi: 

Studi Komparatif Produk Iklan Televisi di Bulan Ramadhan 

dan di luar Bulan Ramadhan 1437 Hijriah Edisi Bulan 

Januari-Juni tahun 2016, adalah terdapat perbedaan antara 

tayangan iklan di bulan Ramadhan dengan iklan yang tayang 

di luar bulan Ramadhan pada iklan Coca-Cola, Mama 

Lemon, dan Promag, dan apabila dilihat dari segi isi pesan,
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konsep tayangan, nilai-nilai, dan khalayak yang menjadi 

sasaran pengiklan. Adanya perbedaan ini karena setiap 

pengiklan mempunyai cara sendiri dalam mempromosikan 

produknya agar diminati oleh masyarakat dengan atau tanpa 

memandang dari segi nilai keagamaan. Pada iklan tersebut 

juga ditemukan tanda-tanda dan makna dan 

mengidentifikasi terjadinya praktik komodifikasi agama 

islam yang dikomersilkan yaitu nilai halal, nilai busana 

muslim, nilai kebersihan, dan Brand Ambassadore. 

Perbedaan  yang terdapat pada penelitian ini yaitu selain 

pada objek iklan yang digunakan adalah pada produk iklan 

televisi di bulan ramadhan dengan metode analisis semiotika 

Charles Sanders Peirce, penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yang berbeda yaitu kualitatif komparatif. 

Sedangkan objek penelitian peneliti adalah pada kategori 

iklan produk domestik perempuan dengan metode analisis 

semiotika Roland Barthes dan metode penelitian yang 

digunakan peneliti adalah kualitatif interpretatif. 

D.  Produk Domestik Perempuan 
 

Produk merupakan suatu bentuk dari barang atau jasa, 

sedangkan domestik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) adalah sesuatu yang berhubungan dengan atau 

mengenai permasalahan dalam negeri, mengenai (bersifat) 

rumah  tangga  dan  piaraan  (tentang  binatang)  jinak.  Dari
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pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa domestik ialah 

sesuatu yang berkaitan dengan wilayah atau ruang lingkup. 

Berdasarkan pembahasan diatas maka produk domestik 

perempuan adalah suatu barang atau jasa yang kegunaannya 

hanya meliputi atau di khususkan untuk penggunanya yang 

perempuan. Perempuan dalam sektor domestik biasanya 

digambar sebagai berikut:9
 

a)  Perempuan dijadikan sebagai figur tanda dalam iklan produk 

 
bumbu dan bahan makanan, makanan dan minuman, produk 

pembersih dan perawatan peralatan rumah tangga, peralatan 

dapur dan rumah tangga, produk susu dan makanan bayi atau 

anak, produk pembersih dan perawatan pakaian, produk 

obat-obatan dan perawatan kesehatan keluarga, atau produk 

lain yang sejenis yang masih berkaitan dengan kegiatan 

domestik dan reproduktif yang kerap dilakukan oleh 

perempuan. 

b)  Verbalisasi dalam iklan yang menegaskan peran perempuan 

sebagai istri atau ibu yang bertanggungjawab pada kegiatan 

domestik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Kasiyan, 2008, Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan, Yogyakarta: Ombak, 

hal.
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2.2 Analisis tekstual: Semiotika 

 
A.  Tentang semiotika 

 
Semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda. Asal 

mula kata semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

semeion yang artinya “tanda”. Tanda itu sendiri dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang bisa mewakili sesuatu yang lainnya atas dasar 

konvensi sosial. Semiotik juga memiliki jenis seperti semiotik 

medik (untuk mengkaji hubungan antar tanda) dan semiotik umum 

(yang menjelaskan semua fungsi tanda yang ada berdasarkan sistem 

hubungan satu kode atau lebih).10
 

Apabila diterapkan pada tanda-tanda bahasa, maka huruf, 

 
kalimat, kata, tidak memiliki arti pada dirinya sendiri. Tanda-tanda 

tersebut hanya memiliki arti (significant) dalam kaitannya dengan 

pembacanya. Pembaca tersebutlah yang menghubungkan tanda itu 

dengan apa yang ditandakan (signifie) sesuai dengan konvensi 

dalam sistem bahasa yang bersangkutan. Misal seperti sebuah teks, 

bisa itu makalah, surat cinta, cerpen,iklan pidato presiden, puisi, dan 

semua hal yang mungkin jadi “tanda” bisa dilihat dalam aktivitas 

penanda: yakni, suatu proses dimana signifikasi yang menggunakan 

tanda yang menghubungkan objek dan interpretasi. Semiosis pada 

dasarnya bisa dipandang sebagai suatu proses tanda yang dapat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Mansoer Padeta, 2001, Semantik Leksikal, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 34.
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diperikan dalam istilah semiotika sebagai suatu hubungan antara 

 
lima istilah: 

 
 

S (s, i, e, r, c) 
 
 
 

S adalah untuk semiotic relation (hubungan semiotic); s untuk sign 

(tanda); i untuk interpreter (penafsir); e untuk effect (efek) atau 

pengaruh (misal suatu diposisi dalam i akan bereaksi dengan cara 

tertentu terhadap r pada kondisi-kondisi tertentu c karena s); r untuk 

reference (rujukan); dan c untuk context (konteks) atau condition 

(kondisi).11
 

B.  Macam-Macam Semiotika 
 

Terdapat   Sembilan   macam   jenis-jenis   semiotik   yang 

dikenal, antara lain yaitu:12
 

1. Semiotik   analitik   adalah   semiotik   yang   menganalisis 

tentang sistem tanda. 

2. Semiotik deskriptif adalah semiotik yang memperhatikan 

sistem tanda yang dapat dialami sekarang meskipun tanda 

tersebut tetap sama sejak dulu seperti yang dilihat sekarang. 

3. Semiotik   faunal   zoosemiotic   adalah   semiotik   yang 

memperhatikan sistem tanda yang hanya dihasilkan oleh 

hewan saja. 
 
 
 
 
 
 
 

11 Alex Sobur, 2006, Semiotika Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 17. 
12 Alex Sobur, 2006, Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis 

Semiotik, dan Analisis Framing, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 100-101.
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4. Semiotik  kultural  adalah  semiotik  yang  hanya  untuk 

menelusuri sistem tanda yang ada pada kebudayaan di 

masyarakat. 

5. Semiotik naratif ini membahas tentang sistem tanda yang 

ada dalam sebuah narasi yang berbentuk cerita lisan dan 

mitos. 

6. Semiotik   natural   adalah   semiotik   yang   hanya   untuk 

menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. 

7. Semiotik normatif adalah semiotik yang membahas tentang 

sistem tanda yang dibuat oleh manusia biasanya berbentuk 

dalam sebuah norma. 

8. Semiotik sosial adalah semiotik yang membahas tentang 

sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia dalam bentuk 

lambang, baik itu berupa lambang kata maupun lambang 

rangkaian kata yang berupa kalimat. 

9. Semiotik  struktural  adalah  semiotik  yang  hanya  untuk 

menelaah tentang sistem tanda yang diwujudkan melalui 

struktur bahasa. 

C.  Semiotika dan bahasa Simbol 
 

Manusia pada dasarnya sudah memiliki kemampuan dalam 

menciptakan simbol yang dibuktikan dengan manusia sudah 

memiliki kebudayaan yang tinggi dalam berkomunikasi. Simbol 

secara etimologis berasal dari kata Yunani “sym-ballein” yang 

artinya melemparkan bersama suatu (benda, perbuatan) dikaitkan
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dengan suatu ide. Semua simbol melibatkan tiga unsur yang 

menjadi dasar bagi semua makna simbolik, yaitu simbol itu sendiri, 

satu rujukan atau lebih, dan hubungan antara simbol dengan 

rujukan. Dalam bukunya Hartoko & Rahmanto, pada dasarnya 

simbol dapat dibedakan menjadi:13
 

1. Simbol-simbol universal, berkaitan dengan arketipos (misal 

 
tidur sebagai lambang kematian) 

 
2. Simbol kultural, dilatarbelakangi oleh suatu kebudayaan 

tertentu (misal keris dalam kebudayaan jawa) 

3. Simbol   individual,   biasanya   dapat   ditafsirkan   dalam 

konteks keseluruhan karya seorang pengarang. 

Simbol seringkali diistilahkan sebagai lambang dalam 

“bahasa” komunikasi. simbol atau lambang adalah sesuatu yang 

digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain, sesuai dengan 

kesepakatan sekompok orang. Lambang meliputi kata-kata (pesan 

verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang dimana maknanya 

sudah disepakati bersama oleh sekelompok orang atau masyarakat. 

Simbol atau lambang merupakan salah satu kategori dari 

tanda (sign). Tanda (sign) dalam wawasan pierce, terdiri atas icon 

(suatu benda fisik yang menyerupai apa yang 

direpresentasikannya), index (tanda yang hadir secara sosiatif 

akibat adanya hubungan ciri acuan yang bersifat tetap), dan symbol 

(biasa disebut kata (word), name (name), dan label (label). Banyak 
 

 
 
 

13 Sobur, Op. Cit., hal. 155-157.
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salah dalam mengartikan simbol sama dengan juga tanda, padahal 

tanda berkaitan langsung dengan objek sedangkan simbol 

membutuhkan proses dalam pemaknaan secara sungguh-sungguh 

setelah menghubungkan simbol tadi dengan objek. 

Apabila simbol merupakan salah satu unsur komunikasi, 

maka sama halnya dengan komunikasi, simbol tidak muncul dalam 

suatu ruang hampa-sosial tetapi juga dalam suatu konteks atau 

situasi tertentu. Konteks adalah suatu situasi dan kondisi yang 

bersifat lahir dan batin yang dialami para pelaku komunikasi. 

dalam bukunya Liliweri, konteks dapat dikenali dalam beberapa 

bentuk, sebagai berikut:14
 

1. Konteks fisik, misal lokasi berlangsungnya suatu peristiwa. 

 
2. Konteks  waktu,  mengenai  pemaknaan  waktu  baik,  hari 

baik, bulan baik, dan sebagainya. 

3. Konteks histori, yaitu keadaan yang pernah dialami oleh 

peserta komunikasi, hal ini juga berpengaruh pada keadaan 

komunikasi. 

4. Konteks   psikologis,   suasana   kebatinan   yang   sifatnya 

emosional. 

5. Konteks sosial dan budaya, yaitu keadaan sosial, budaya 

yang menjadi latar belakang komunikator dan komunikan 

serta tempat berlangsung komunikasi. 
 

 
 
 
 
 
 

14 Liliweri, 2011, Op. Cit., hal. 189.
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D.  Simbol dan Agama 

 
Berkaitan dengan simbol agama, menarik untuk mengutip 

dari jurnal Siti Solikhati, dkk dalam hasil penelitiannya mengenai 

Banalitas Simbol Keagamaan Dalam Sinetron Religi: Analisis 

Tayangan Sinetron “Bukan Islman KTP” di SCTV, yang dimaksud 

dengan ‘simbol keagamaan’ adalah semua atribut, gejala, dan atau 

penanda yang digunakan manusia untuk menunjukkan keberadaan 

serta ciri tertentu suatu agama. Menurut Berger “simbol keagamaan 

selalu berada pada puncak gunung dari peristiwa bersejarah, 

legenda-legenda dan sebagainya dan memiliki kekuatan untuk 

mengarahkan pikiran” manusia. 

Banyak contoh-contoh yang menjelaskan bagaimana 

kebudayaan dengan simbol-simbol telah direkayasa oleh manusia 

dengan berbagai tujuannya dan periklanan merupakan salah satu 

contohnya. Pesan dan gambar-gambar atau adegan rekaan yang 

disajikan oleh iklan bisa merupakan bahan kajian bagaimana suatu 

rekayasa kebudayaan yang ada pada media komunikasi sudah 

dimanfaatkan oleh iklan dari berbagai macam produk. 

Periklanan menjadi suatu kepentingan mendasar yang 

digunakan pada masyarakat kapitalis yang maju karena dengan 

menggunakan periklanan diharapkan mampu memotivasi dan 

mendorong seseorang untuk bisa membeli dan mengkonsumsi suatu 

barang atau produk. Tetapi, seiring dengan harapan teresebut 

melalui periklanan juga seseorang digiring untuk terus melakukan
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konsumsi yang bisa berujung pada sikap konsumtif karena 

mengingat konsumsi juga diperlukan untuk memelihara sistem 

ekonomi. Dengan demikian, perasaan atau sikap yang ingin 

diciptakan oleh sistem kapitalis yaitu fungsional, kegelisahan, dan 

kesengsaraan sehingga untuk menghilangkan sistem tersebut 

dengan melalui dorongan konsumsi dan memelihara budaya 

konsumen. 

E.  Semiotika Model Roland Barthes 

 
Ada beberapa tokoh yang mengembangkan teori semiotika 

salah satunya adalah Roland Barthes. Roland Barthes merupakan 

seorang yang intelektual dan kritikus sastra ternama Prancis, ia juga 

dikenal sebagai salah seorang pemikir strukturalis yang getol dalam 

mempraktikkan model linguistik dan semiologi Saussurean. 

Eksponen penerapan struktualisme dan semiotika pada studi sastra. 

Barthes berpendapat bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda yang 

mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam 

waktu tertentu.15  Ia juga mengembangkan dua tingkatan pertanda, 

yang boleh jadi dapat menghasilkan maknanya yang juga 

bertingkat-tingkat, yaitu tingkat denotasi (denotation) dan konotasi 

(konotation).16
 

Roland  barthes  yang  juga  sebagai  pengikut  dari  tokoh 

 
semiotika  Saussure,  membuat  sebuah  model  sistematis  dalam 

 
 
 

 
15 Sobur, Op, Cit., hal. 63. 
16 Yasraf Amir Piliang, 2003, Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna, 

Yogyakarta: Jalasutra, hal. 261-262.
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menganalisis  makna  dari  tanda-tanda.  Fokus  perhatian  Barthes 

yaitu kepada gagasan tentang signifikasi dua tahap (two order of 

signification) seperti pada gamabar berikut: 

 

 
 

Gambar 2.1: Signifikasi Dua Tahap Roland Barthes 

 

First Order                            Second Order 

 
reality                                   signs                                       culture 

 
 
 
 
 
 

 
Denotation 

 
 

Signifier 
 

------------- 

Signified 

Form 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Content 

 

Connotation 
 
 
 
 
 
 
 

 
Myth

 

 
 
 

Dari gambar di atas, maka signifikasi tahap pertama 

merupakan hubungan antara signifier dan signified dalam sebuah 

tanda terhadap realitas eksternal. Hal ini Barthes menyebutnya 

sebagai denotasi, yaitu maknanya yang paling nyata dari suatu 

tanda misalnya, foto Monumen Tugu Malang berarti Monumen 

Tugu Malang yang sesungguhnya. Sedangkan signifikasi tahap 

kedua Barthes menyebutnya dengan istilah konotasi. Hal ini 

menggambarkan interaksi yang tejadi saat dimana tanda bertemu 

dengan berbagai aspek psikologis seperti perasaan atau emosi dari 

pembaca  serta  nilai-nilai  dari  kebudayaan  sehingga  membuat
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terciptanya makna-makna lapis kedua.17  Misalnya, tanda bunga 

mawar merah mengkonotasikan perasaan cinta atau tanda lain 

seperi tanda seru pada rambu-rambu keselamatan kerja yang 

mengkonotasikan peringatan akan bahaya. Jadi, konotasi bisa 

menghasilkan makna lapis kedua yang sifatnya implisit, 

tersembunyi, yang disebut dengan makna konotatif. 

Pada siginifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, 

tanda ini bekerja melalui mitos (myth), yaitu keadaan suatu 

kebudayaan memahami atau menjelaskan beberapa aspek tentang 

realitas atau gejala alam. Mitos biasanya sudah menjadi 

kepercayaan di suatu masyarakat yang mendominasi dimana dia 

berada. Seperti mitos primitif, mengenai hidup dan mati, manusia 

dan dewa, dan hal lainnya. Ada juga mitos masa kini misalnya 

seperti maskulinitas, femininitas, kesuksesan, dan ilmu 

pengetahuan.18
 

Didalam    bukunya    Alex    Sobur    tentang    Semiotika 

Komunikasi, berikut merupakan tabel perbandingan yang dibuat 

oleh Arthur Asa Berger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, 2013, Semiotika Komunikasi – Aplikasi Praktis Bagi Penelitian 

dan Skripsi Komunikasi, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, hal. 21 
18 Ibid., hal. 22
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Tabel 2.1: Tabel Perbandingan Konotasi dan Denotasi 

KONOTASI DENOTASI 

Pemakaian figure 

Petanda 

Kesimpulan 

Memberi kesan tentang makna 

Dunia mitos 

Literatur 

Penanda 

Jelas 

Menjabarkan 

Dunia keberadaan/eksistensi 

Sumber: Alex Sobur, 2006 

Selain itu, melanjutkan studi dari Hjelmslev Barthes juga 

menciptakan peta tentang bagaimana tanda itu bekerja seperti yang 

ditulis dalam bukunya Cobley & Jansz, sebagai berikut: 

Tabel 2.2: Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifier

(penanda)

2. Signified

(petanda)

3. Denotatif sign

(tanda denotatif)

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER

(PENANDA KONOTATIF)

5. CONNOTATIVE SIGNIFIED

(PETANDA KONOTATIVE)

6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF)
Sumber: Alex Sobur, 2006 

Dari gambar peta Barthes di atas maka dapat terlihat bahwa 

tanda denotative (3) terdiri dari penanda (1) dan petanda (2). 

Tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotative juga merupakan 

tanda penanda konotatif (4). Jadi, dalam konsep yang dibuat 

Barthes, tanda konotatif bukan hanya sekedar memiliki makna 

tambahan tetapi juga mengandung kedua bagian tanda denotatif 

yang mendasari keberadaannya. 




