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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

  

2.1 Komik Sebagai Ilustrasi Media Massa  

Media adalah sebagai alat suatu alat untuk menyampaikan berita, penialian, atau 

gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi 

yang dapat membentuk opini publik. Sifat dan fakta dari pekerjaan media massa adalah 

menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengkontruksi 

berbagai relaitas yang akan dilaporkan. Vivian dalam (Harahap. 2009: 18)  

  

Media massa konvensional dapat dibedakan menjadi dua, media cetak dan media 

elektronik, sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern disebut juga 

sebagai media elektronik. Media elektronik dapat menarik khalayaknya memberikan perhatian 

secara penuh karena apa yang disiarkannya tidak diulang. Media elektronik sejak awal sudah 

bersifat demokratis dengan khalayak masyrakat luas secara keseluruhan, bukan kalangan tertentu 

saja. Media massa yang merupakan media elektronik adalah radio, televisi, film dan internet. 

Media yang bersifat statis dan mengutamakan pesan- pesan visual seringkali disebut sebagai 

media cetak. Media ini terdiri dari lembaran kertas dengan sejumlah kata gambar, atau foto 

dengan tata warna dan halaman putih. Media cetak merupakan dokumen atas segala dikatakan 

orang lain dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk 

katakata, gambar, foto, dan sebagainya. Media massa yang merupakan media cetak adalah surat 

kabar, majalah, buku, komik dan sebagainya. Vivian dalam (Harahap. 2009: 19)  
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Komik berasal dari kata Yunani kuno komikos dan diasosiasikan dengan komedi. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komik adalah cerita bergambar (di majalah, surat 

kabar, atau berbentuk buku) yang umumnya mudah dicerna dan lucu, komik adalah sebuah 

gambar-gambar dan simbol-simbol/ lambang yang terjukstaposisi/berdampingan dengan turutan 

tertentu dan merupakan sebuah seni bercerita yang terdiri dari panel-panel gambar yang 

berturutan dan terkadang dikuatkan dengan teks untuk menyampaikan suatu pesan nilai dan 

makna (McCloud. 2008: 2), Dengan demikian, komik dapat didefinisikan sebagai gambargambar 

dan teks dalam panel yang disusun secara berturutan sehingga mampu membentuk suatu  

cerita.  

  

2.1.1. Komik Sebagai Media Penyampaian Pesan  

  

Tujuan utama dari diciptakannya komik adalah sebagai medium penyampaian pesan. 

Perpindahan pesan yang terdapat dalam komik berjalan dari pikiran ke tangan, dari tangan ke 

kertas, dari kertas ke mata dan dari mata kepikiran pembaca (McCloud, 2008: 195). Komik 

merupakan salah satu alat komunikasi massa yang dikemas dalam sajian yang unik yaitu 

penggabungan antara teks dan gambar. Motivasi dari para komikus yang rutin membuat komik 

pun juga banyak didominasi atas dasar penyampai pesan. Konten di komik merupakan pesan dari 

komikus ke pembaca yang kadang isinya digunakan sebagai hiburan, saluran berekspresi, 

medium berkomunikasi, dan bahkan tak jarang digunakan sebagai alat terapi Darmawan dalam 

(Maharsi. 2011: 33).  

  

Untuk mengetahui maksud dari pesan yang disampaikan dalam sebuah komik, pembaca 

membutuhkan latar belakang pengetahuan serta pemahaman mengenai hubungan antar panel 
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yang dilakukan melalui closure. Closure dalam komik merupakan sebuah fenomena dalam 

mengamati bagian-bagian tetapi memandangnya sebagai keseluruhan (McCloud, 2008: 63). 

Dengan kata lain, closure adalah tindakan yang dilakukan untuk mengisi parit/jeda dari apa yang 

diamati, sehingga memungkinkan pembaca untuk memahami tindakan dan makna antara dua 

panel yang tampaknya tidak berhubungan.  

Closure dalam komik menjadi enam jenis berdasarkan peralihan panel seperti berikut (McCloud,  

2008: 70):  

Tabel I.1: Pembagian Closure Berdasarkan Peralihan Panel dalam Komik Sumber:  

(McCloud, 2008: 70-72)  

  

No.  

  

Peralihan Panel 

dalam Komik  

  

Keterangan  

  

Contoh  

1.  Waktu-keWaktu  Karakter yang 

sama ditampilkan 

dari panel ke panel 

dengan 

pengembangan  

satu tindakan. 

Peralihan ini 

memerlukan sedikit 

closure.  
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2.  Aksi-ke-Aksi  Karakter yang sama 

muncul di seluruh 

panel dengan 

melakukan dua 

tindakan yang 

berbeda.  

  

3.  Subjek-keSubjek  Dua/lebih karakter 

melakukan 

pembagian ruang dan 

situasi dalam satu 

adegan yang sama. 

Tingkat keikutsertaan 

pembaca diperlukan 

agar peralihan jenis 

ini bermakna.  

  

4.  

  

Adegan-

keAdegan  

Peralihan yang 

membawa  

pembaca melintasi 

ruang dan waktu 

dengan diperlukannya 

pemikiran deduktif.  
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5.  Aspek-keAspek  Peralihan yang 

secara umum tidak 

mengenal waktu dan 

mengatur pandangan 

yang mengembara 

terhadap aspek 

tempat, gagasan, dan 

suasana hati yang 

berbeda.  

  

6.  Non-Sequitur  Peralihan yang tidak 

menunjukkan 

hubungan yang logis 

antar panelnya.  

Pera-lihan ini 

memerlukan closure 

yang sangat tinggi  

  

  

  

Berdasarkan pembagian closure tersebut, komik akan memiliki struktur bercerita yang 

serupa dengan film yakni terdiri dari shot, scene, dan sequence. Shot dalam film merupakan satu 

kali pengambilan gambar secara tidak terputus (Hayes, 2012: 217). Di dalam komik, shot 
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merupakan pengembangan dari satu tindakan ke tindakan lain dengan closure yang sedikit. Jadi, 

shot di dalam komik dapat dikatakan sebagai sebuah aksi.   

  

Aksi dapat terjadi di dalam satu panel atau lebih dengan peralihan yang terjadi antar panel 

berlangsung secara waktu-ke-waktu. Sedangkan scene atau adegan dalam komik sama halnya 

dengan film yakni merupakan gabungan berbagai aksi yang terjadi dalam jangka waktu tertentu 

dan berfokus pada suatu tema, peristiwa, atau pengalaman yang dialamioleh karakter. Dan 

sequence merupakan gabungan dari scene yang menyajikan serangkaian peristiwa terkait dari 

pengembangan cerita dan karakter (Hayes, 2012: 223).  

  

2.1.2. Bentuk Komik  

  

Berdasarkan bentuknya, komik dibedakan ke dalam dua kategori utama, yakni komik 

strip dan buku komik (Boneff, 1998: 9). Namun, dalam perkembangannya muncul pula kategori 

baru dalam komik seperti Novel Grafis, Webcomic, dan Komik Instruksional (Maharsi, 2011:  

15).  

  

1. Komik Strip   

Komik strip adalah komik pendek yang terdiri dari beberapa panel dan biasanya muncul 

di surat kabar. Komik strip biasanya bertema humor dan bergaya atau kartun karikatur. 

Komik strip pun terbagi ke dua kategori lagi, yakni komik strip bersambung dan kartun 

komik.   
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Komik strip bersambung merupakan komik dengan panel yang sedikit namun memiliki 

cerita yang bersambung di setiap edisinya, yang mana menjadikan pembaca untuk rutin membeli 

media massa yang memuat komik strip tersebut agar tahu kelanjutan ceritanya (Maharsi, 2011: 

16). Sedangkan kartun komik merupakan komik yang terdiri dari tiga atau empat panel yang 

digunakan sebagai medium kritik dalam bentuk banyolan (Boneff, 1998: 58). Sedangkan I Dewa 

Putu Wijana berpendapat bahwa kartun komik merupakan komik dengan tiga hingga enam panel 

yang memuat komentar terhadap suatu fenomena yang sedang aktual (Wijana, 2003: 11). 

Singkatnya, komik strip bersambung memiliki kontinuitas di dalam edisinya, sedangkan kartun 

komik tidak.   

  

Sedangkan buku komik merupakan komik yang disajikan dalam bentuk buku yang bukan 

merupakan bagian media cetak lainnya. Kemasan buku komik lebih menyerupai majalah dan 

terbit secara rutin (Maharsi, 2011: 17). Pada umumnya, buku komik memiliki kontinuitas cerita 

di setiap edisi yang diterbitkan secara rutin dalam tenggang waktu mingguan atau bulanan. 

Hampir tidak ada perbedaan yang mencolok antara buku komik dan novel grafis. Yang 

membedakan di antara keduanya adalah tema-tema yang diangkat di novel grafis adalah pada 

tema-tema yang lebih serius dengan panjang cerita yang hampir sama dengan novel dan 

cenderung ditujukan bagi pembaca dewasa (Maharsi, 2011: 18).  

  

2. Buku Komik   

Buku komik adalah kumpulan halaman komik yang dijilid secara rapi dan diterbitkan 

secara berkala. Di Indonesia buku komik umumnya hanya memuat satu judul saja, 

sedangkan di Jepang beredar dalam format satu buku yang terdiri dari beberapa judul 

komik. Komik jenis ini juga dikenal dengan sebutan comic magazine.   
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3. Novel Grafis   

Graphic Novel atau novel grafis adalah komik yang memiliki gaya cerita yang naratif. 

Cerita pada novel grafis biasanya lebih kompleks dan cenderung ditujukan untuk 

pembaca dewasa. Istilah novel grafis semata digunakan untuk memberikan istilah yang 

lebih “baik” (baca: dewasa) bagi komik (Saraceni. 2003: 67).   

4. Webcomic   

Adalah komik yang diterbitkan melalui media internet.   

Kelebihan dari webcomic adalah semua orang dapat menerbitkan komiknya sendiri 

dengan biaya relatif murah dan dapat diakses oleh semua orang diberbagai belahan dunia.   

5. Komik Instruksional   

Komik instruksional adalah jenis komik strip yang dirancang untuk tujuan edukasi atau 

informasi. Bahasa yang digunakan biasanya bersifat universal (bahasa gambar dan 

symbol). Contohnya adalah petunjuk manual pada alat- atat elektronik dan instruksi 

penggunaan masker oksigen pada kabin pesawat terbang.  

Kemudian, jika dibedakan berdasarkan fungsinya, komik dapat dikategorikan menjadi 

dua jenis, yaitu (Daryanto. 2010: 27):   

  

1)  Komik Komersial   

Komik komersial jauh diperlukan di pasaran karena bersifat personal, menyediakan humor yang 

kasar, dikemas dengan bahasa percakapan dan bahasa pasaran. Komik komersial memiliki 

kesederhanaan jiwa dan moral, dan adanya kecenderungan manusiawi universal terhadap 

pemujaan pahlawan.  
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2)  Komik Pendidikan   

Komik pendidikan cenderung menyediakan isi yang bersifat informatif. Komik pendidikan 

banyak diterbitkan oleh industri, dinas kesehatan, dan lembaga-lembaga non-profit.  

2.1.3. Elemen dalam Komik  

Sebagai media massa konvensional yang bersifat visual, komik tentunya memiliki elemen 

pembentuknya sendiri, berikut adalah elemen-elemen pembentuk yang lazim ditemui dalam 

komik (Maharsi, 2011: 74):  

1) Panel  

  

Gambar I.1: Contoh Panel  

Sumber: https://jron97.deviantart.com/art/Manga-Panels-282321373  

  

Panel adalah kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang nantinya membentuk sebuah alur 

cerita (Maharsi, 2011: 75). Panel berfungsi sebagai petunjuk umum untuk waktu dan ruang yang 

terpisah (McCloud, 2008: 99). Dapat dikatakan bahwa panel merupakan sebuah bidang yang 

berisikan ilustrasi dan teks yang membingkai kejadian-kejadian utama dalam komik secara 

berurutan.   
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2) Sudut Pandang  

Komik dapat dikatakan sebagai citra visual yang filmis, hal ini karena rangkaian gambar 

yang tercipta memakai pola yang dipakai dalam film. Artinya logika gerak-gerik kamera film 

dapat diterapkan dalam visualisasi komik (Maharsi, 2011: 77). Dan berikut lima macam sudut 

pandang yang terdapat dalam komik:  

Tabel I.2: Sudut Pandang dalam Komik  

Sumber: (Maharsi, 2011: 77 - 80)  

  

No.  

  

Nama Sudut Pandang  

Dan Keterangan  

  

Contoh  

1.  Bird  eye  view,  

merupakan 

pengambilan  gambar 

dalam posisi jauh di atas 

ketinggian objek 

gambar,  sehingga 

lingkungan yang luas 

tertangkap  dalam 

gambar.  
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2.  High angle, merupakan 

pengambilan gambar 

yang lebih di bawah bird 

eye view. Selama sudut 

pengambilan gambar 

masih berada di atas 

objek maka disebut high 

angle.  

  
3.  Eye level, merupakan 

pengambilan gambar 

yang sejajar dengan 

objek. Semacam 

tanggapan pandangan 

mata seseorang yang 

mempunyai ketinggian 

sama dengan objek.  
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4.  Low angle pengambilan 

dalam posisi berada di 

bawah sudut pandang 

mata.  

, merupakan 

gambar 

objek  

  

5.  Frog  eye  view,   

 merupakan 

pengambilan gambar 

dengan sudut pandang 

mata sejajar dengan 

dasar kedudukan dari 

objek.  

  
  

3) Ukuran Gambar  

Ukuran gambar dalam panel dikemas berdasarkan kebutuhan adegan yang ditampilkan, 

hal ini karena masing-masing gambar yang dihasilkan memiliki maksud maupun makna tertentu 
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(Maharsi, 2011: 84). Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai ukuran gambar dalam panel 

komik:  

Tabel I.3: Ukuran Gambar dalam Komik  

Sumber: (Mascelli, 2005: 34-35)  

  

No.  

  

Nama Ukuran Gambar Dan Keterangan  

  

Contoh  

1.  Extreme close up, merupakan 

pengambilan gambar yang hanya 

memperlihatkan sebagian dari objek 

gambar. Gambar yang ditampilkan 

hampir memenuhi panel sehingga 

terkesan seperti gambar terpotong.  

  

2.  Close up, merupakan pengambilan 

gambar dari kepala sampai bahu.  
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3.  Medium shot, merupakan pengambilan 

gambar dari lutut ke atas, atau sedikit di 

bawah pinggang.  

  

4.  Long shot, merupakan pengambilan 

gambar dengan menangkap seluruh 

wilayah dari tempat kejadian. Segala 

objek diperlihatkan kepada pembaca 

secara keseluruhan.  
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5.  Extreme long shot, merupakan 

pengambilan gambar yang  

menampilkan  

wilayah yang lebih luas dan dari jarak 

yang sangat jauh.  

  

  

4) Balon Kata  

Balon kata merupakan fungsi bahasa dari komik, fungsi bahasa dalam dialog yang 

replikanya ditempatkan dalam balon yang merupakan ungkapan sekaligus monolog batin dari 

adegan atau ilustrasi yang terdapat dalam panel. Secara garis besar, Maharsi (2011: 89) membagi 

balon kata dibedakan menjadi tiga bentuk, yakni balon ucapan, balon pikiran, dan captions.  

  

  

  

Gambar I.2: Contoh Balon Ucapan, Balon Pikiran, dan Captions   
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Sumber: superlame.com  

Balon ucapan merupakan ucapan yang berbentuk seperti gelembung dengan petunjuk 

arah yang disebut sebagai ekor yang mengarah pada tokoh yang mengucapkan kata-kata tersebut. 

Balon ucapan bentuknya dapat bermacam-macam, jika ucapan normal bentuknya seperti awan 

atau gelembung, jika marah, berteriak, atau menjerit, bentuknya bergerigi dengan font yang besar 

dan tebal, ada pula yang berupa garis titik-titik jika dialognya berupa bisikan halus. Sedangkan 

balon pikiran merupakan balon yang dipakai untuk mereprsentasikan pemikiran tokoh dalam 

komik.  

 Visualisasi balon pikiran berbentuk seperti gumpalan awan. Sedangkan captions secara 

umum dipakai untuk pengisahan atau penjelasan naratif non dialog. Biasanya berbentuk kotak 

dan tersambung di tepi panel. Captions dapat dikatakan sebagai penjelasan naratif yang berupa 

penjelasan situasi, adegan, maupun setting lokasi dari ilustrasi yang muncul dalam panel  

  

  

5) Bunyi Huruf  

  

Gambar I.3: Contoh Bunyi Huruf  

Sumber: scribbleoneverything.com  

Bunyi huruf digunakan untuk mendramatisir sebuah adegan. Bentuknya bisa 

bermacammacam, setiap komikus memiliki gaya tersendiri untuk membuatnya. Bunyi huruf 

merupakan ekspresi dari ucapan yang dikeluarkan oleh objek (Maharsi, 2011: 91).  
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6) Ilustrasi  

Ilustrasi adalah seni gambar yang dipakai untuk memberi penjelas atas suatu tujuan atau 

maksud tertentu secara visual (Kusrianto, 2007: 140). Ilustrasi sangat erat kaitannya dengan 

komik, karena ilustrasi mampu membantu pembaca untuk lebih mudah mengingat gambar 

daripada kata-kata (Kusmiati, 1999: 44).  

Ilustrasi dalam komik didominasi oleh setting tempat dan karakter. Ilustrasi setting tempat 

menunjukan lokasi tempat kejadian berlangsung, sedangkan ilustrasi karakter menunjukkan suatu 

penggambaran maupun aksi dari tokoh yang dibantu dengan visualisasi ekspresi muka dan 

bahasa tubuh. Ilustrasi setting tempat sifatnya bebas tergantung lokasi yang diacu atau kreatifitas 

kreator dalam merancangnya. Sedangkan pada ilustrasi karakter terdapat beberapa acuan yang 

sifatnya bisa universal ataupun terpengaruh nilai-nilai budaya setempat.  

  

  

  

Gambar I.4: Enam Ekspresi Dasar Muka Manusia  

Sumber: McCloud (2008: 83)  
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Beberapa ekspresi muka menurut Darwin (dalam McCloud, 2008: 82) memiliki makna 

yang universal. Ekspresi tersebut terbagi menjadi enam ekspresi dasar yang memiliki makna 

yang sama di semua tempat tanpa terpengaruh budaya, bahasa, maupun usia. Keenam ekspresi 

tersebut merupakan ekspresi dari marah, jijik, takut, senang, sedih, dan terkejut. Sama halnya 

dengan warna primer, enam ekspresi tersebut tingkatan intensitas serta dapat dikombinasikan 

satu dengan yang lainnya sehingga mampu menciptakan ekspresi muka yang beragam.  

  

  

  

  

Gambar I.5: Contoh Bahasa Tubuh di Berbagai Regional  

Sumber: McCloud (2008: 83)  

  

Sama halnya dengan ekspresi muka, bahasa tubuh dalam komik juga mampu memberikan 

pesan yang kuat kepada pembaca. Bahasa tubuh juga mampu memberitahu pembaca mengenai 

sifat dan keadaan karakter sebelum mereka berbicara. Namun, bahasa tubuh sifatnya lebih 

situasional karena dipengaruhi oleh arah, situasi tempat, sumber bahaya, dan lain-lain.   
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Bahasa tubuh juga dipengaruhi adanya budaya yang berkembang di lingkungan 

sekitarnya. Oleh karena itu, bahasa tubuh di berbagai regional cenderung berbeda antara satu 

dengan lainnya (McCloud, 2008: 102).  

  

7) Garis Gerak  

  

  

  

Gambar I.6: Contoh Garis Gerak  

Sumber: http://shetterly.blogspot.co.id/2016/01/on-cartoon-speed-lines-cultural.html  

  

Garis gerak merupakan efek gerakan yang ditimbulkan oleh gestur atau pergerakan 

karakter-karakter manusia/benda yang muncul dalam ilustrasi komik (Maharsi, 2011: 101). Garis 

gerak berfungis mewakili gerakan dari objek baik cepat maupun lambat.  
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8) Symbolia  

  

  

Gambar I.7: Contoh Symbolia  

Sumber: dreamstime.com  

  

Symbolia adalah representasi ikon yang digunakan dalam komik dan kartun (Walker, 

2000: 20). Symbolia dapat digambarkan dalam bentuk benda-benda maupun huruf yang 

menjurus ke abstrak.  

  

  

  

2.2. Legenda Ramayana  

Adalah sebuah dongeng yang sangat terkenal, ditulis oleh Walmiki, seorang pemuja 

Hindu dari India, cerita ini mulanya adalah sebuah kitab suci agama Hindu yang tokoh-tokohnya 

menjadi sebuah teladan, saat Legenda Ramayana dikenal sebagai sebuah kisah kepahlawanan 

yang memiliki genre romansa-epik, berlatar jaman kuno, Legenda Ramayana secara harfiah 
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adalah Rama yang berarti menarik, menyenangkan, atau juga dapat diartikan sebagai Sri Rama, 

yang tidak lain merupakan lakon utama dari kisah ini, sedangkan Yana atau Ayana adalah 

perjalanan atau pengembaraan (Sunyoto. 2006: 9).  

Legenda Ramayana sendiri pada awalnya adalah sebuah dongeng yang berasal dari India, 

pada zaman kerajaan cerita ini tersebar ke hampir seluruh negara-negara Asia karena 

perdagangan-perdagangan begitu pesat, negara India merupakan negara dengan aktivitas 

perdagangan yang sangat berkembangan karena jumlah penduduk yang terbilang tinggi.  

Indonesia mengadaptasi Legenda Ramayana hingga berbagai versi dan dipadukan dengan 

tata budaya lokal, sehingg secara umum, Legenda Ramayana yang paling dikenal adalah versi 

bahasa Jawa dan Bali, Legenda Ramayana di Jawa sering di pentaskan dengan cara pagelaran 

wayang, yang memiliki arti bayang atau bayangan, karena dipentaskan dengan cara disorot oleh 

lampu ke sebuah kain yang digelar didepan panggung, wayang tidak seperti teater, karena 

wayang adalah sebuah benda seperti boneka, maka wayang dipentaskan oleh seseorang yang 

bernama Dalang (Nugroho, 2015: 23).  

Legenda Ramayana memiliki cerita cukup panjang, karena pada awalnya, Legenda 

Ramayana adalah pedoman yang tokoh-tokoh didalamnya merupakan teladan bagi agama Hindu, 

hal ini dibuktikan dengan adanya lukisan relief di candi Prambanan yang terletak di antara 

perbatasan Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Beberapa kisah pada Legenda Ramayana memiliki kekuatan tersendiri untuk dapat 

diingat oleh masyarakat pada umumnya, karena seringkali dikemas kembali tidak hanya dalam 

bentuk dongeng, tapi berupa lagu, lukisan, atau bahkan komik seperti dalam H2O: Reborn, 

beberapa kisah dari Legenda Ramayana yang terkenal adalah:  

  

1. Sita Ilang (Hilangnya Dewi Sinta)  
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Rahwana yang kala itu sedang berada di hutan Dandaka, terpesona oleh paras dari 

Dewi Sinta, Rahwana sangat senang, lalu menculik Dewi Sinta dengan kelicikannya 

mengelabui penjaga Dewi Sinta, Laksmana, adik Sri Rama.  

Penculikan itu diketahui oleh Jatayu, seekor burung Garuda yang mengetahui Dewi 

Sinta adalah istri dari Sri Rama, perkelahian antara Jatayu denga Rahwana tidak 

terelakkan, akan tetapi Jatayu yang tidak sebanding dengan kekuatan Rahwana, kalah, 

dan jatuh terhempas ke Bumi.  

2. Anoman Obong (Hanoman Obong/ Hanoman Duta)   

Peristiwa ini adalah yang paling terkenal diantara kisah-kisah lainnya, bercerita 

tentang Sri Rama yang mengutus Hanoman untuk mencari Dewi Sinta, Hanoman 

pergi ke istana Alengka, tempat Dewi Sinta disekap oleh Rahwana, sekaligus kerajaan 

dari para raksasa musuh dari Sri Rama yang dipimpin oleh Rahwana.  

Rahwana yang marah karena kedatangan Hanoman yang bermaksud membawa 

pulang Dewi Sinta, langsung memerintahkn Indrajid dan para pasukannya untuk 

menyerang Hanoman dengan api.  

Hanoman yang kalah jumlah, dapat dengan mudah dibakar oleh Indrajid dan para 

pasukan Rahwana, Hanoman meronta, berlarian kesana kemari dengan maksud 

membakar kerajaan Alengka dengan dirinya.  

  

3. Indrajit Gugur  

Dalam perang Alengkadirja, Sri Rama, Wibisana dan Hanoman harus menghadapi  

Indrajit, pertempuran sengit mereka berempat berakhir tragis, Indrajit yang tengah 

sekarat karena panah pusaka Dipasanjata, melakukan perbincangan terakhir dengan 

Wibisana.  
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Wibisana mengutarakan awal mula Indrajit yang sebenarnya bukan anak kandung 

dari Rahwana, melainkan sebuah gumpalan awan yang diciptakan sebagai anak oleh 

Wibisana kepada Rahwana.  

Indrajit yang akhirnya sadar telah salah selama ini berpihak kepada Rahwana, ia pun 

mengheningkan cipta dan gugur, kembali ke bentuk asalnya, awan yang naik ke atas 

angkasa.  

4. Ravana Gugur (Rahwana Gugur)  

Adalah pertempuran terakhir antara Sri Rama dengan Rahwana, sekaligus 

pertempuran untuk membawa kembali Dewi Sinta kepada Sri Rama.  

Pertempuran terakhir ini adalah ujian paling sulit untuk Sri Rama, karena Rahwana 

memiliki kemampuan untuk hidup abadi, setiap kali Sri Rama mampu mengalahkan 

Rahwana, ia pasti bangkit kembali.  

Pada akhirnya kunci kemenangan ada pada Hanoman, Rahwana yang dikurung dalam 

Gunung sekaligus menjadi pusaranya, Hanoman mengorbankan dirinya untuk 

menjaga Rahwana selamanya dalam gunung tersebut agar Rahwana tidak dapat 

bebas.  

   

2.3. Representasi  

  

Representasi merupakan kajian utama dalam cultural studies. Representasi sendiri 

dimaknai sebagai bagaimana dunia dikonstruksikan secara sosial dan disajikan kepada kita dan 

oleh kita di dalam pemaknaan tertentu. Cultural Study memfokuskan diri kepada bagaimana 

proses pemaknaan representasi itu sendiri. Representasi berarti menggunakan bahasa untuk 

menyatakan sesuatu secara bermakna, atau mempresentasikan kepada orang lain. Representasi 
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dapat berwujud kata, gambar, sequence, cerita, dsb yang ‘mewakili’ ide, emosi, fakta, dan 

sebagainya. Representasi bergantung pada tanda dan citra yang sudah ada dan dipahami secara 

kultural, dalam pembelajaran bahasa dan penandaan yang bermacam-macam atau sistem tekstual 

secara timbal balik. Hal ini melalui fungsi tanda ‘mewakili’ yang kita tahu dan mempelajari 

realitas (Hartley, 2009: 265).  

Representasi merupakan kegunaan dari tanda. Adapun definisikannya sebagai berikut:  

“proses merekam ide, pengetahuan, atau pesan dalam Beberapa cara fisik disebut representasi. 

Ini dapat didefinisikan lebih tepat sebagai kegunaan dari tanda yaitu untuk menyambungkan, 

melukiskan, meniru sesuatu yang dirasa, dimnegerti, diimajinasikan, atau dirasakan dalam 

Beberapa bentuk fisik dapat dikarakterisasikan sebagai proses konstruksii bentuk X untuk 

menimbulkan perhatian kepada sesuatu yang secara material atau konseptual yaitu Y, atau dalam 

bentuk spesifik Y ,X=Y”. Pemikiran Danesi mengenai konsep representasi dicontohkan dengan 

sebuah konstruksi X yang dapat mewakilkan atau memberikan suatu bentuk kepada suatu 

materiil atau konsep tentang Y. Sebagai contoh misalnya konsep kecantikan seorang wanita 

diwakili atau ditandai melalui gambar seorang wanita yang memperlihatkan bagian tubuhnya 

dengan kulit yang putih menawan. Konsep representasi digunakan untuk menggambarkan 

ekspresi hubungan antara teks iklan (media) dengan realitas. Representasi merupakan proses di 

mana para anggota sebuah budaya menggunakan bahasa untuk memproduksi makna. Bahasa 

dalam hal ini didefinisikan secara lebih luas, yaitu sebagai sistem apapun yang menggunakan 

tanda-tanda. Tanda disini dapat berbentuk verbal maupun nonverbal (Danesi, 2010: 72-75).  

Hall (Dalam Habibi, 2016:34) menatakan bahwa representasi sendiri merupakan proses 

sosial dan produk dari representing. Representasi menunjuk baik pada proses maupun produk 

dari pemaknaan suatu tanda representasi juga berarti proses perubahan konsep ideologi yang 
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abstrak dalam bentuk konkrit. Representasi juga berarti konsep yang digunakan dalam proses 

sosial pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia: dialog, tulisan, video, film, fotografi, 

dsb. Secara ringkas, representasi adalah produksi makna melalui bahasa. Menurut Stuart Hall 

representasi adalah salah satu praktik penting memproduksi budaya. Kebudayaan merupakan 

konsep yang sangat luas, kebudayaan menyangkut ‘pengalaman berbagi’. Seseorang dikatakan 

berasal dari kebudayaan yang sama jika manusia-manusia yang ada disitu membagi pengalaman 

yang sama, membagi kode-kode kebudayaan yang sama, berbicara dalam bahasa yang sama dan 

saling berbagi konsep-konsep yang sama  

Terdapat tiga definisi dari kata ‘to represent’, yakni: To stand in for. Hal ini dapat 

dicontohkan dalam kasus bendera suatu Negara, yang dikibarkan dalam suatu event olahraga, 

maka bendera tersebut menandakan keberadaan Negara yang bersangkutan dalam event tersebut. 

To speak or act on behalf of. Contoh kasusnya adalah Paus menjadi orang yang berbicara dan 

bertindak atas nama umat Katolik. To re-present. Dalam arti ini, misalnya tulisan sejarah atau 

biografi yang menghadirkan kembali kejadian-kejadian di masa lalu.  

  

2.4. Semiotika  

  

Semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti “tanda” atau seme yang berarti  

“penafsiran”. Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 

Tandatanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di 

tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, 

semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai 

hal-hal (things). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam 
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hal mana objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak 

berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda (Sobur, 2006: 13).   

  

Semiotika menurut Berger memiliki 2 tokoh, yakni Ferdinand de Saussure dan Charles 

Sander Peirce. Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak 

mengenal satu sama lain. Saussure di Eropa dan Peirce di Amerika Serikat. Latar belakang 

keilmuan adalah linguistic, sedangkan Peirce filsafat. Saussure menyebut ilmu yang 

dikembangkanya semiologi. Semiologi menurut Saussure (Hidayat, 1998: 26), didasarkan pada 

anggapan bahwa selama perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna atau selama 

berfungsi sebagai tanda, harus ada di belakangnya system pembedaandan konvensi yang 

mementingkan makna itu. Dimana ada tanda disana ada system (Tinarbuko, 2008: 54).  

  

Dalam tanda terungkap citra bunyi atau konsep sebagai dua komponen yang tak 

terpisahkan. Hubungan antara penanda dan petanda bersifat bebas (arbiter), baik secara 

kebetulan maupun ditetapkan. Arbiter dalam pengertian penanda tidak memiliki hubungan 

alamiah dengan petanda. Menurut Saussure prinsip kearbiteran bahasa atau tanda tidak dapat 

diberlakukan secara mutlak atau sepenuhnya. Terdapat tanda-tanda yang benar-benar arbiter, 

tetapi juga ada yang relative. Kearbiteran bahasa sifatnya bergradasi. (Sobur, 2006: 33)   

  

Proses pemberian makna (signifikasi) tanda terdiri dari dua elemen tanda. Menurut 

Saussure, tanda terdiri dari dua elemen tanda (signifier, dan signified). Signifier adalah elemen 

fisik dari tanda, kata, image atau suara. Sedangkan signified adalah meunjukkan konsep mutlak 

yang mendekat pada tanda fisik yang ada. Sementara proses signifikasi menunjukkan antara 

tanda dengan realitas aksternal yang disebut referent.  
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Signifier dan Signified adalah produksi kultural hubungan antara kedua (arbiter) 

memasukkan dan hanya berdasar konvensi, kesepakatan, atau peraturan dari kultur pemakai 

bahasa tersebut. Hubungan antara signified dan signifier tidak bisa dijelaskan dengan nalar 

apapun, baik pilih bunyi-bunyian atau pilihan yang mengaitkan rangkaian bunyi tersebut dengan 

benda atau konsep yang dimaksud. Karena hubungan yang terjadi antara signified dan signifier 

harus dipelajari yang berasal ada struktur yang pasti atau kode yang membantu menafsirkan.  

  

Semiotika sebagai sebuah disiplin “ilmu tentang tanda” (the science of sign) pastinya 

memiliki prinsip, sistem, aturan dan prosedur-prosedur yang khusus. Akan tetapi, ilmu semiotika 

tidak dapat disamakan oleh ilmu-ilmu alam yang pasti, yang menuntut ukuran-ukuran matematis 

untuk menghasilkan sebuah pengetahuan objektif sebagai sebuah kebenaran tunggal. Semiotika 

bukanlah ilmu yang memiliki kebenaran tunggal dan pasti macam itu, melainkan sebuah ilmu 

yang dibangun oleh pengetahuan yang lebih luas dan terbuka untuk aneka interprestasi.  

  

Semiotika adalah sebuah ilmu yang lebih dinamis dan terbuka bagi berbagai bentuk 

pembacaan dan interprestasi yang tidak dapat menentukan pernyataan tersebut benar atau tidak.  

Logika semiotika adalah logika dimana interpretasi bukanlah logika matematika yang hanya 

menjawab seperti itu, melainkan logika yang diukur derajat kelogisanya yaitu interpretasi yang 

satu lebih masuk akal dari yang lainya.  
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