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BAB II 

TI NJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Hasil Penelitian Sejenis 

SIMBOL-SIMBOL GAYA HIDUP dalam COVER MAJALAH RIPPLE  

(Analisis Semiotika Mengenai Gaya Hidup dalam Sampul Majalah Ripple). 

Oleh : Tubagus Anugerah 

NPM : 10080002065 

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG 2008 

Dalam hal ini penulis tidak hanya menitik-beratkan pada foto yang 

tertera dalam sampul majalah melainkan juga unsur desainnya dan gaya hidup 

yang terdapat dalam sampul majalah Ripple sebagai simbol gaya hidup. Definisi 

desain grafis sendiri adalah salah satu bentuk seni lukis (gambar) terapan yang 

memberikan kebebasan kepada sang desainer (perancang) untuk memilih, 

menciptakan atau mengatur elemen rupa atau ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di 

atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan 

sebagai sebuah pesan. Gambar maupun tanda yang digunakan bisa berupa 

tipografi atau media lainnya seperti gambar atau fotografi. Desain grafis 

umumnya diterapkan dalam dunia periklanan, perfilman, dan lain-lain.  

Penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui unsur kode visual gaya hidup pada 

sampul majalah Ripple dan Untuk mengetahui unsur kode sosial gaya hidup pada 

sampul majalah Ripple. 
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Tipe penelitian adalah kualitatif : Maka penelitian kualitatif dianggap lebih 

cocok digunakan untuk penelitian yang mempertimbangkan kehidupan manusia 

yang selalu berubah. Salah satu prinsip dalam penelitian kualitatif adalah bahwa 

penggunaan angka-angka yang cocok untuk mengukur fenomena yang tunggal, 

seragam statis dan dapat diramalkan seperti fenomena alam, dianggap sia-sia 

karena prilaku manusia, paling tidak parsial, bertentangan dengan prilaku alam. 

Prilaku manusia justru tidak pasti. Menurut Mulyana dalam bukunya Metode 

Penelitian Komunikasi (2007 : 5). Penelitian kulitatif merupakan penelitian yang 

bersifat intepretatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, 

dalam menelaah masalah penelitian.  

Karena penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang bersifat 

intepretatif (menggunakan penafsiran), maka penulis akan meneliti subjek yang 

diteliti melalui sudut pandang penulis dalam menggambarkan subjek penelitian. 

Subjek yang diteliti merupakan cover dari majalah Ripple. Tiga edisi utama yang 

peneliti ambil sebagai bahan penelitian, cover yang yang akan diteliti adalah cover 

group band The Sigit, Mocca, dan Goodnight Electric. Peneliti mencoba untuk 

memberikan penafsiran mengenai ketiga cover tersebut dari sudut pandang tanda 

semiotika dikaitkan dengan simbol gaya hidup anak muda saat ini. Hal yang ingin 

dipecahkan dalam penelitian ini adalah, bagaimana keterkaitan antara cover 

dengan bintang band terkemuka dengan peniruan gaya yang dilakukan anak muda 

sehingga dijadikan sebagai gaya hidup mereka, tentunya melihat dari tanda visual 

dan tanda sosial yang terdapat dalam ilmu semiotika.  
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Hasil penelitian : Kode yang dapat diisampaikan oleh tampilan sampul (cover) 

majalah Ripple melalui tiga edisi diantaranya, edisi 51 dengan icon celebrity THE 

S.I.G.I.T, edisi 52 dengan icon celebrity GOODNIGHT ELECTRIC, dan edisi 53 

dengan icon celebrity MOCCA. Kode visual yang dapat disimpulkan dari sampul 

majalah tersebut adalah penggambaran bentuk suara kritis kawula muda yang 

ingin menunjukan jati diri mereka dengan hal baru yang tidak biasa dari bentuk 

media pada umumnya (tampilan cover majalah Ripple), bentuk-bentuk inilah yang 

dapat mewakili kehadiran kaum muda dalam menyuarakan diri mereka. Ripple 

pun sebagai majalah yang mengkhususkan diri untuk anak muda ini tampaknya 

dapat mewakili semangat generasi anak muda saat ini. Hal ini dibuktikan dengan 

tiga edisi yang mengangkat band-band anak muda Bandung yang mampu 

membuktikan diri mereka sebagai trendsetter gaya dari tampilan visual yang 

dihadirkan majalah Ripple, dan terjadinya peniruan gaya fashion mereka terhadap 

kehidupan sehari-hari, ini juga dapat dibuktikan dengan tidak sedikitnya anak 

muda gaya dari ketiga icon celebrity tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

tersebut bisa terjadi dengan melihat secara visual (dengan mata) apa yang berada 

dan sedang terjadi dihadapan anak muda saat ini. 

Bentuk typography pun ditunjukan dengan hal yang tidak baku seperti 

pada bentuk media cetak umumnya, hal ini sudah dapat memberikan kesimpulan 

bagi peneliti bahwa generasi muda mampu untuk berinovasi dengan lebih maju 

disertai typography yang bebas sebagai tanda ekspresi diri mereka yang haus akan 

suatu hal yang berbeda dan baru. Ekspresi ini ditampilkan melalui bentuk 
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typography (teks) sebagai caption pada sampul majalah Ripple yang diteliti oleh 

penulis.  

Bentuk keseluruhan dari visualisasi cover majalah Ripple dapat 

dikatakan sebagai ekspresi dan kritisasi kaum muda saat ini yang haus akan 

pembaharuan sebuah tampilan visual yang dapat mewakili jiwa mereka 

sepenuhnya. Kode visual yang dapat disimpulkan oleh penulis pada tampilan 

cover majalah Ripple merupakan kode dari gaya hidup saat ini yang retro dalam 

kehidupan sosial kaum muda. Majalah Ripple yang sudah menjadi sebuah 

kehadiran media dan sebagai tatanan sosial modern membutuhkan perlengkapan 

yang kompleks berupa deferensiasi dan pelaksanaan yang cermat. 

Tatanan yang terstruktur tersebut dapat memenuhi kebutuhan akan gaya 

hidup kaum muda. Ripple dibentuk untuk memenuhi gaya hidup kaum muda saat 

ini mencoba untuk memposisikan diri sesuai dengan apa yang kaum muda 

inginkan. Pemenuhan tersebut dipenuhi dengan bahan-bahan liputan yang berada 

dalam majalah Ripple muatan tentang liputan anak muda berada didalamnya. 

Diantara mereka yang sanggup mengambil keputusan yang memperbaharui tujuan 

dan praktik organisasi (atau tampaknya mampu mengikuti apa yang sedang 

berlangsung), dan mereka merasa dirinya adalah subjek dari gaya hidup yang 

ditampilkan oleh Ripple sebagai media massa cetak. 

Bahasa struktur sosial pun dihadirkan dalam bentuk dan karakter yang 

disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan pada komunitas kawula muda 

sebagai target dari gaya hidup. Penekanan bahasa akan struktur sosial 

mengarahkan perhatian kita pada tema yang lebih umum mengenai karakter 
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modernitas yang berkaitan dengan identitas, pembedaan, dan perbedaan sosial. 

Dengan kata lain, satu budaya dengan budaya lainnya, dari satu periode ke 

periode lainnnya boleh jadi berbeda. Hal yang berbeda ini ditujukan Ripple 

sebagai media kaum muda yang penuh dengan inovasi dan menaungi gaya hidup 

yang terus berkembang dikalangan anak muda saat ini dan hal tersebut akan terus 

berkembang yang disesuaikan dengan perubahan jaman serta kebutuhan anak 

muda dari masa kemasanya. 

 

PEMAKNAAN ILUSTRASI SAMPUL DEPAN MAJALAH TEMPO  

(Analisis Semiotik Ilustrasi Sampul Depan Majalah Tempo Edisi 22 Maret  

Sampai 28 Maret 2010 Yang Berjudul Angkatan Baru Penebar Teror) 

Oleh : ZULIANAH  

NIM : 0643010212  

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU 

KOMUNIKASI 2010. 

Keyword : Pemaknaan, Semiotik, Sampul Depan, Charles Sanders Peirce 

Permasalahan dalam Gambar Ssampul Majalah Tempo Edisi 22 Maret 

sampai 28 Maret 2010 penggambaran seragam TNI (loreng) tetapi tidak bermotif 

loreng polos dari warna hijau, coklat, hitam dan putih kecoklatan melainkan 

bermotif sketsa bayangan manusia yang mewakili warna loreng. Pada ilustrasi ini 

pula terdapat judul Angkatan Baru Penebar Teror. Hal ini berarti sebuah 

permasalahan penggambaran suatu kelompok tertentu dari sebuah institusi negara 
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yaitu Kesatuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Angkatan baru yang siap 

sebagai penebar teror di Indonesia.  

Penelitian ini bertujuan : untuk mengetahui bagaimana makna yang 

dikomunikasikan Ilustrasi Sampul Depan Majalah Tempo Edisi 22 Maret – 28 

Maret 2010 Yang Berjudul Angkatan Baru Penebar Teror. Dengan mengkaji tanda 

visual terkait dengan gambar ilustrasi, atribut, dan warna serta tanda verbal (kata-

kata pada judul) melalui pendekatan semiotik milik Charles Sanders Peirce. 

Tipe penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik Peirce yang 

membagi tanda berdasarkan objeknya ke dalam ikon, indeks dan simbol yang 

kemudian dalam pemaknaannya melibatkan kerjasama dari tanda, objek dan 

interpretan. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dan yang menjadi 

korpusnya adalah keseluruhan gambar ilustrasi sampul depan majalah tempo edisi 

22 Maret – 28 Maret tersebut, sedangkan unit analisisnya adalah tanda-tanda 

berupa gambar, tulisan yang terdapat pada korpus tersebut yang kemudian akan 

dianalisis dengan menggunakan analisis semiotik Charles Sanders Peirce. 

Tampilan dengan gaya pada ilustrasi Sampul Depan Majalah Tempo Edisi 22 

Maret-28 Maret 2010 yang menjadi korpus penelitian ini dirancang sedemikian 

rupa, sehingga menimbulkan makna tertentu. Dalam penelitian ini peneliti 

menginterpretasikan Ilustrasi tersebut sebagai gambaran pesan bahwa terorisme 

masih menghantui masyarakat Indonesia dengan dipersiapkannya penerus atau 

Angkatan Baru sebagai tentara. 

Hasil penelitian : Dari pesan visualisasi pada ilustrasi Sampul Depan Majalah 

Tempo Edisi 22 Maret-28 Maret 2010. Jemaah Islamiyah sudah mempersiapkan 
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orang-orang pilihan, sebagai penerus keyakinan ideologi, serta dengan melatih 

mereka melalui indoktrinasi keyakinan tentang Tuhan, Jihad, Surga, Kafir, dan 

lain sebagainya. Sekelompok teroris ini dilatih seperti layaknya TNI menjadi 

tenaga militer hingga siap menjadi pasukan baru berani mati demi ideologi yang 

diyakininya untuk menumpas orang-orang yang dianggap kafir sebagai jalan 

kebenaran Tuhan. Setelah dinyatakan lulus pasukan ini harus mati untuk dapat 

menang memperjuangkan ideologi dan dapat masuk surga. Pemaknaan 

Keseluruhan Ilustrasi Sampul Depan Majalah Tempo Edisi 22 Maret – 28 Maret 

2010 Yang Berjudul Angkatan Baru Penebar Teror adalah Pasukan Berani Mati. 

 

2.2 Tinjauan Teoritis 

2.2.1 Sekilas Tentang Pelopor Brimob 

Brimob adalah satuan khusus di Kepolisian yang bertugas menangani 

kejahatan intensitas tinggi yang berkaitan dengan kerusuhan massa, senjata api 

dan bahan peledak. Tahun 1950 dari Polisi Istimewa menjadi Kesatuan Mobile 

Brigade (MB) dengan Kapolri yang bernama Jendral Pol. RS. Sukanto dan 

Kapolda Jabar yang bernama Kombes Pol R. Enuh Danubrata serta Danpus 

Brimob yang bernama Kombe Pol R. Suprapto. Sedangkan Tribrata merupakan 

pedoman hidup sekaligus landasan moral serta tekadtiap-tiap anggota pelopor 

dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Rumusan Tribrata ditulis satu kata 

secara tidak terpisah dan mempunyai arti tiga asas kewajiban kepolisian Negara 

republik Indonesia. Dengan demikian, rumusan Tribata mempunyai hakekat atau 

makna yang menggambarkan dimensi hubungan Polri, yang semula hanya tiga 
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menjadi empat,yakni dengan ditambahnya dimensi hubungan dengan 

tuhan,sehingga menjadi: 

1. Hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Hubungan dengan nusa dan bangsa. 

3. Hubungan dengan negara. 

4. Hubungan dengan masyarakat. 

Catur Prasteya merupakan landasan operasional kinerja setiap personil 

Pelopor dimanapun mereka berada dan bertugas dalam rangka mengemban tugas-

tugas operasional kepolisian. Berikut adalah butir-butir Catur Prasetya : 

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. 

2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia. 

3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum. 

4. Memelihara perasaan tentram dan damai. 

Pelopor adalah sebuah potret pemiliteran polisi sebagai kombatan 

dengan tanggung jawab pemeliharaan keamanan dan tertib hukum sekaligus 

membantu pertahanan negara. 

Secara keorganisasian, kesatuan non organik ini terdiri dari: 

1. Satuan I Gegana, yaitu anggota Brimob dengan tugas khusus penanganan 

terorisme, intelijen dan reserse mobile serta penjinakan bahan peledak. 

2. Satuan II Pelopor, yaitu anggota Brimob berkualifikasi pelopor dengan 

keahlian khusus insurjensi. 

3. Satuan III Pelopor, satuan ini mempunyai karakteristik dan fungsi yang 

sama dengan Satuan II. 
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2.2.2 Tinjauan Tentang Lambang 

Ketika masyarakat majemuk berinteraksi dengan masyarakat lain yang 

berbeda budaya, maka tatkala proses komunikasi dilakukan, simbol-simbol verbal 

atau nonverbal secara tidak langsung dipergunakan dalam proses tersebut. 

Penggunaan simbol-simbol ini acapkali menghasilkan makna-makna yang 

berbeda dari pelaku komunikasi, walau tak jarang pemaknaan atas simbol akan 

menghasilkan arti yang sama, sesuai harapan pelaku komunikasi tersebut. 

Maka, simbol yang diartikan Peirce sebagai tanda yang mengacu pada 

objek itu sendiri, melibatkan tiga unsur mendasar dalam teori segi tiga makna : 

simbol itu sendiri, satu rujukan atau lebih dan hubungan antara simbol dengan 

rujukan (Sobur, 2003 : 156). Di sini dapat dilihat, bahwa hubungan antara simbol 

sebagai penanda dengan sesuatu yang ditandakan (petanda) sifatnya konfensional. 

Berdasarkan konvesi tersebut, Alex Sobur (2003 : 156) memaparkan, masyarakat 

pemakainya menafsirkan ciri hubungan antara simbol dengan objek yang diacu 

dan menafsirkan maknanya. 

Simbol tidak dapat hanya disikapi secara isolatif, terpisah dari hubungan 

asosiatifnya dengan simbol lainnya. Simbol berbeda dengan bunyi, simbol telah 

memiliki kesatuan bentuk dan juga makna. Maka, pada dasarnya simbol dapat 

dibedakan menjadi simbol-simbol universal, simbol kultural yang dilatarbelakangi 

oleh kebudayaan tertentu, dan simbol individual (Hartoko-Rahmanto, 1998 : 133). 

Sedangkan dalam “bahasa” komunikasi, simbol ini seringkali 

diistilahkan sebagai lambang. Di mana simbol atau lambang dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan 
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kesepakatan kelompok/masyarakat (Sobur, 2003 : 157). Lambang ini meliputi 

kata-kata (berupa pesan verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya 

disepakati bersama. Kemampuan manusia menggunakan lambang verbal dan 

nonverbal memungkinkan perkembangan bahasa dan menangani hubungan antara 

manusia dan objek (fisik, abstrak dan sosial) tanpa kehadiran manusia dan objek 

tersebut. 

Walaupun simbol/lambang merupakan salah satu kategori tanda (sign), 

dan Peirce pun menyatakan bahwa tanda (signs) terdiri atas ikon, indeks dan 

simbol, akan tetapi simbol dan tanda adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan itu 

terletak pada pemaknaan keduanya terhadap objek-objek yang ada di 

sekelilingnya. Tanda berkaitan langsung dengan objek dan tanda dapat berupa 

benda-benda serta tanda-tanda yang merupakan keadaan. Sedangkan simbol, 

seperti yang dikutip Sobur (2003 : 160-62), memerlukan proses pemaknaan yang 

lebih intensif setelah menghubungkan simbol dengan objek, simbol pun lebih 

sustensif daripada tanda. 

Sedangkan Saussuren berpendapat, simbol merupakan diagram yang 

mampu menampilkan gambaran suatu objek meskipun objek itu tidak dihadirkan. 

Sebuah simbol, dalam perspektif Saussuren, adalah jenis tanda di mana hubungan 

antara penanda dan petanda seakan-akan bersifat arbitrer. Konsekuensinya, 

hubungan antara kesejarahan mempengaruhi pemahaman pelaku komunikasi, 

yaitu individu/masyarakat (Sobur, 2003 : 158-62). 

Hubungan antara simbol dengan komunikasi adalah simbol dan juga 

komunikasi, tidak muncul dalam suatu ruang hampa sosial, melainkan dalam 
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suatu konteks atau situasi tertentu. Di mana pada dasarnya konteks merupakan 

suatu situasi dan kondisi yang bersifat lahir dan batin yang dialami para peserta 

komunikasi. Menurut Liliweri (2001 : 198) seperti yang dikutip Alex Sobur dalam 

Semiotika Komunikasi, konteks dikenal dalam beberapa bentuk, antara lain : 

konteks fisik, konteks waktu, konteks historis, konteks psikologis dan konteks 

sosial budaya. 

Masih berhubungan dengan uraian di atas, Mead (dalam Mulyana, 2001 : 

80) membedakan simbol menjadi simbol signifikan (significant symbol) dan tanda 

alamian (natural signs). Menurut Mead, simbol signifikan yang merupakan 

bagian dari dunia makna digunakan dengan sengaja sebagai sarana komunikasi. 

Sedangkan tanda alamiah yang merupakan bagian dari dunia fisik digunakan 

secara spontan dan tidak sengaja dalam merespon stimuli. Di mana makna simbol 

secara sembarang dipilih dan berdasarkan kesepakatan yang tidak memiliki 

hubungan kausal dengan apa yang direpresentasikannya (Sobur, 2003 : 163). 

Karena kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan simbolisasi atau 

penggunaan lambang dan sifat dasar manusia adalah kemampuannya 

menggunakan simbol, maka simbol adalah sesuatu yang berdiri/ada untuk sesuatu 

yang lain, kebanyakan diantaranya bersembunyi atau tidaknya, tidak jelas. Selan 

itu menurut Sussane Langer (dalam Johannesen, 1996 : 47), bahwa dengan 

kebutuhan dasar akan simbolisasi yang mungkin tidak dimiliki makhluk lain –

selain manusia- maka simbolisasi akan berfungsi secara kontinu dan merupakan 

proses yang fundamental pikiran manusia. 
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Dengan keunikan ini, maka manusia sebagai pelaku komunikasi dapat 

segera mengubah data tangkapan indra menjadi simbol-simbol, dan manusia dapat 

menggunakan simbol-simbol untuk menunjuk kepada simbol lain dan untuk 

mewariskan pengetahuan, wawasan, juga kebudayaan yang terpendam dari 

generasi ke generasi (Sobur, 2003 : 164). Maka, simbol dapat berdiri untuk suatu 

institusi, cara berpikir, ide, harapan dan banyak hal lainnya. Melalui simbolisasi 

ini pula, dapat dikatakan bahwa manusia sudah memiliki kebudayaan yang tinggi 

dalam berkomunikasi, seperti adanya bunyi, isyarat sampai kepada simbol yang 

dimodifikasi dalam bentuk sinyal-sinyal melalui gelombang udara dan cahaya 

(Sobur, 2003 : 164). 

 

2.2.3  Pengertian Komunikasi 

Isitlah komunikasi atau dalam bahasa inggris yaitu communication 

berasal dari kata lain yaitu communication yang bersumber dari kata communis 

yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna yaitu ada 

kesamaan makna yang terjadi dalam proses komunikasi. Kesamaan itu bisa 

berbentuk lambang-lambang yang dipergunakan dalam komunikasi, berupa 

bahasa, isyarat dan gambar. Seorang yang menyampaikan pesan dengan 

menggunakan lambang-lambang tertentu mampu memberikan makna kepada 

komunikannya. maksud pernyataan pesan komunikator dapat dipahami 

komunikan, sehingga komunikasinya efektif. (Effendy, 1993:13). 

Bernard Barelson dan Gary Stainer dalam bukunya human behaviour 

seperti dikutip Onong U.E mendefinisikan komunikasi sebagai berikut : 
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“communiction :The transmissition of information, ideas, eotion, skill 
and etc by used of symbol words, pictures, figures, graphs etc. it the act 
or process of transmissition that it usually called communicatin “. 
(komunikasi : Penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan 
dan sebagainya dengan menggunakan lambang-lambang yang berarti, 
kata-kata, gambar, bilangan, grafik dan lain-lain. kegiatan atau proses 
penyampaian yang biasanya dinamakan komunikasi). (Effendy, 
1993:48). 
 
Definisi di atas maksudnya adalah bahwa komunikasi adalah proses yang 

disampaikan bukan hanya sekedar informasi saja tetapi juga gagasan, emosi dan 

keterampilan. Sedangkan pengertian komunikasi secara paradigmatik menurut 

Onong U. Effendy merupakan proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang 

kepada orang lain untuk memberi tahu untuk mengubah sikap, pendapat, prilaku, 

baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. (Effendy, 

1993:5). 

 

2.2.3.1  Komunikasi Visual 

Komunikasi visual merupakan payung dari berbagai kegiatan 

komunikasi yang menggunakan unsur rupa (visual) pada berbagai media: 

percetakan/grafika, luar ruang (marka grafis, papan reklame), televisi, film/video, 

internet dll, dua dimensi maupun tiga dimensi, baik yang statis maupun bergerak 

(time based). Pada suatu desain lambang tersebut, perangkat komunikasi visual 

yang digunakan disebut dengan desain. Komunikasi visual ini merupakan 

mediational code yang digunakan untuk membantu pembaca mengartikan 

visualisasi sehingga tercapai suatu pemahaman tertentu yang diinginkan oleh 

pembuatnya. Desain grafis adalah desain komunikasi visual yang sangat 

dibutuhkan pada bidang industri, perdagangan, pariwisata dan dalam kehidupan 
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sehari-hari karena mampu memberikan informasi yang menarik, jelas dan 

berkesan. 

Seperti yang dikemukakan oleh artini Kusmiati : 

“....Dalam era globalisasi, deain komunikasi visual akan lebih berperan 
lagi dan mendominasi segala aspek kehiduapan terutama dalam 
perannya sebagai komunikator lewat media elektronik dan 
persuratkabaran” (Kusmiati, 1990:18). 
 

Seperti juga yang dikemukakan oleh Sri Pudjiastuti mengenai unsur-

unsur keindahan, dalam bukunya desain komunikasi visual bahwa : 

“...Penggunaan unsur-unsur keindahan yang akan menjiwai rancangan 

desain komunikasi visual, agar hasil karyanya secara kualitas dapat 

diandalkan dan secara visual sedap untuk dipandang“. (Pudjiastuti, 

1990:VIII). 

 
Selain unsur keindahan, desain komunkasi visual juga harus dapat 

memberikan layout yang dapat mengkomunikasikan maksud dan tujuan. seperti 

yang diungkapkan oleh Pudjiastuti bahwa, 

“Membuat layout yang baik adalah menyelaraskan tulisan dengan 
bentuk visual lain (gambar/foto) yang diperlukan untuk 
mengkombinasikan suatu pesan. Artinya layout yang baik mengantarkan 
pembaca serta mengalihkan lalulintas gambar sehingga pembaca 
sampai pada tujuan yang tepat”. (Pudjiastuti, 1990:62). 
 

Dan juga yang dikemukakan oleh Artini Kusmiati, 

“Tulisan dan bentuk visual gambar foto adalah bagian tubuh atau 
bangunan dari suatu layout. yang membedakan antara layout yang baik 
dan tidak baik adalah bagaimana menyusun keduanya secara 
bersamaan namun serasi.” (Kusmiati, 1990:53). 
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Harus mencoba mengekspresikan melalui daya imajinasinya, seperti 

yang dikutipkan oleh Artini Kusmiati bahwa : 

“Keberhasilan designer grafis dalam belantara komunikasi visual 

ditentukan oleh daya imajinasi dan kreativitas yang dipadukan dengan 

pengalaman dan teori dasar desain” (Kusmiati, 1990:12). 

Pada akhirnya, bahwa seseorang desain komunikasi visual harus mampu 

membuat suatu konsep komunikasi melalui bentuk visual. Seperti yang dikutip 

oleh Artini Kusmiati bahwa, 

“Permaslahan yang perlu diingat dalam pembuatan layout yang baik 

adalah kita bisa mengkomunikasikan layout keseluruhan secara jelas”. 

(Kusmiati, 1990:34). 

Untuk komunikasi layout dengan tiap individu yang terlibat dalam 

keseluruhan proses desain, yaitu teman kerja, fotografer dan ilustrator. Selain itu 

untuk dapat mencapai maksud yang diingikan perlu adanya teori dasar mengenai 

elemen-elemen dan prinsip, yang merupakan bagian dari estetika. Sehingga dapat 

diaplikasikan sebagai pesan atau informasi yang akan disampaikan melalui suatu 

media kepada khalayak, agar pesan atau informasi mencapai sasaran maka 

bentuknya harus menarik, dan pemilihan media yang tepat. 

 

2.2.3.2  Komunikasi Grafik 

Dalam pengertian ini Komunikasi Grafis adalah pekerjaan dalam bidang 

komunikasi visual yang berhubungan dengan grafika (cetakan) dan/atau pada 

bidang dua dimensi dan statis (tidak bergerak dan bukan time-based images). 
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Dasar terminologi perlu untuk menjelaskan beda antara komunikasi grafis dengan 

komunikasi visual. 

Tugas penyusunan kompetensi ini adalah pada bidang komunikasi grafis, 

istilah yang diberikan oleh Dikmenjur setelah berkonsultasi dengan Ditjen 

Grafika.  

Kata grafis sendiri mengandung dua pengertian: (1) Graphein (lt.= 
garis, marka) yang kemudian menjadi Graphic Arts atau komunikasi 
grafis, (2) Graphishe Vakken (bld = pekerjaan cetak) yang di Indonesia 
menjadi grafika, diartikan sebagai percetakan. Dalam pengertian ini 
komunikasi grafis adalah pekerjaan dalam bidang komunikasi visual 
yang berhubungan dengan grafika (cetakan) dan/atau pada bidang dua 
dimensi dan statis (tidak bergerak dan bukan time-based images). 
(Dikmenjur dan Ditjen Grafika dalam ilmukomputer.com) 
 

Komunikasi grafis merupakan bagian dari Komunikasi visual dalam 

lingkup statis, dua dimensi, dan umumnya berhubungan dengan 

percetakan/grafika. Dalam lingkup terminologi ini standar kompetensi komunikasi 

grafis dibuat. Dewasa ini, desain grafis diyakini sebagai sebuah karya seni rupa 

yang padat teknologi, mempunyai dampak sangat komprehensif kepada 

masyarakat sebagai khalayak sasaran. Mengapa? Karena keberadaannya mampu 

menyampaikan makna pesan yang terkandung audiens. Ia mempunyai karisma 

kepada konsumen untuk diajak membeli dan menggunakan barang dan jasa yang 

ditawarkan kepadanya. Ia juga piawai merangsang khalayak untuk berpikir perihal 

sesuatu yang selama ini tidak pernah terpikirkan olehnya. Dengan demikian, 

ketika kita mengenal dan menggeluti desain grafis, maka kita seolah-olah menjadi 

malaikat pewarta kabar gembira kepada segenap manusia dalam bentuk 

komunikasi visual yang mencakup segala bidang kehidupan manusia, baik dengan 
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target komersial maupun tujuan sosial. Oleh karena itu, mitos desain grafis dan 

orang yang menggeluti profesi itu tidak lagi semata-mata hanya seseorang yang 

jagoan ''menyetir'' komputer grafis dengan segala program-programnya dan 

piawai membuat berbagai ilustrasi menggunakan rapido, pensil warna, cat poster, 

dan airbrush. Tetapi, yang lebih hakiki, ia seorang perancang, pencetus dan 

penemu ide pertama. 

Victor Papanek dalam risalahnya bertitel Design for The Real World 

menandaskan, peran desain beserta desainernya diharapkan menjadi pionir dalam 

mengatasi perubahan dan pembaruan. Lebih lanjut Papanek memilah peran 

desainer menjadi dua kategori. Kelompok pertama, keberadaan desainer (grafis) 

harus membantu mendorong perubahan dari persaingan nasional menuju arah 

komunikasi global. Kedua, ia harus tetap memelihara jati diri kebudayaan yang 

berbeda. Artinya, peran desainer (grafis) diposisikan sebagai penerjemah antara 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam proporsi yang sehat, fleksibel dan 

seimbang. 

 

2.2.4 Desain (Design) 

Pada dasarnya, desain adalah salah satu manifestasi kebudayaan yang 

berwujud produk dari nilai-nilai yang berlaku pada kurun waktu tertentu. Sebagai 

produk kebudayaan, ia terkait dengan sistem ekonomi dan sosial. Di samping itu, 

desain bersahabat dengan sistem nilai yang sifatnya abstrak dan spiritual.  

Desain dalam pengertian modern adalah desain yang dihasilkan melalui 

metode berpikir. Berlandaskan pada ilmu pengetahuan, bersifat rasional dan 
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pragmatis. Ia lahir karena ilmu pengetahuan modern telah memungkinkan 

timbulnya industrialisasi. Sifatnya tidak bisa dilepaskan dari dua gejala yang 

saling berkait sebagai konsekuensi industrialisasi. Semuanya adalah produk massa 

dan konsumsi massa sebagai hasil industrialisasi. 

Desain pra-industrialisasi dan sesudahnya mempunyai pengertian yang 
sama. Dalam konteks ini, desain adalah aktivitas upaya manusia dalam 
memecahkan masalah yang dihadapinya sehari-hari. Hanya saja dalam 
desain modern terlibat faktor-faktor penentu baru yang belum ada 
sebelumnya. Dalam perjalanan sejarah, unsur-unsur tersebut selalu 
berubah dan bertambah seiring dengan berkembangnya kebutuhan, daya 
pikir, teknologi, tingkat pendidikan, dan kebiasaan-kebiasaan sosial. 
Dengan kalimat lain, desain selalu mengekspresikan semangat 
zamannya. (Widagdo, l993) 
 

Menurut Michael Kroeger visual communication (komunikasi visual) 

adalah latihan teori dan konsep-konsep melalui terma-terma visual dengan 

menggunakan warna, bentuk, garis dan penjajaran (juxtaposition). (Rianto, 

IlmuKomputer.com) 

Desain grafis biasa juga disebut desain komunikasi visual, wilayah 

jelajahnya relatif luas. Mulai dari perencanaan desain lambang pembuatan 

berbagai ilustrasi hand drawing dan airbrush, serta banyak lagi ragamnya. Tetapi, 

yang jelas, desain grafis erat kaitannya dengan proses cetak. Melalui media 

cetakan ini, desain grafis berfungsi sebagai jembatan penghubung antara para 

pihak yang berkepentingan di dalam dunia bisnis dan hal-hal yang berkaitan 

dengan media komunikasi. 

Bila ditilik dari hakikatnya, menurut Widagdo (l993), desain pra-

industrialisasi dan sesudahnya mempunyai pengertian yang sama. Dalam konteks 

ini, desain adalah aktivitas upaya manusia dalam memecahkan masalah yang 
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dihadapinya sehari-hari. Hanya saja dalam desain modern terlibat faktor-faktor 

penentu baru yang belum ada sebelumnya. Dalam perjalanan sejarah, unsur-unsur 

tersebut selalu berubah dan bertambah seiring dengan berkembangnya kebutuhan, 

daya pikir, teknologi, tingkat pendidikan, dan kebiasaan-kebiasaan sosial. Dengan 

kalimat lain, desain selalu mengekspresikan semangat zamannya. (Sumbo 

Tinarbuko; KOMPAS, Minggu 03 Maret 2002) 

 
Bagan 2.1 

Skema Aliran Kerja Persiapan Desain hingga percetakan 
(KOMPAS, Minggu, 03 Maret, 2002) 

 
2.2.4.1  Unsur-Unsur Desain 

Pada setiap desain lambang selalu berubah-ubah sesuai dengan topik dan 

tema yang akan diangkat oleh ilustrator. Pembuatan desain lambang tidaklah 

mudah, dengan melihat dari segala aspek terlebih dahulu, baru kita dapat memulai 

kerja dalam pembuatan desain lambang. 

Suatu desain lambang tidak terlepas dari pada elemen-elemen 

pendukungnya dan seseorang yang memberikan pengarahan terhadap apa yang 

akan diangkat cari desain lambang tersebut. 
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Elemen-elemen yang mendukung agar mendapatkan keserasian dalam 

membuat sebuah desain lambang maka diperlukan unsur-unsur yang 

membantunya. Unsur-unsur desain menurut Pierre Martineau antara lain: bentuk 

ilustrasi (art), bentuk huruf (typography), warna (colour), tata letak (layout). 

 
2.2.4.1.1 Ilustratsi (Ilustration) 

Ilustasi digunakan membantu mengkomunikasikan pesan dengan tepat, 

cepat, serta tegas dan merupakan terjemahan dari sebuah judul. llustrasi 

diharapkan bisa membantu suasana dengan emosi dan menjadikannya suatu 

gagasan. 

Kadangkala sulit untuk menentukan apakah suatu tata letak (layout) 

memerlukan ilustrasi atau foto atau bahkan kedua-duanya. Selama tidak ada, atau 

manakah yang lebih baik dari keduanya, lebih baik pikirkan terlebih dahulu apa 

yang ingin dicapai dari visualisasi tersebut. llustrasi dengan mudah dapat 

memberikan efek hitam putih bernuansa jurnalistik, sedangkan foto berwarna 

lebih cocok untuk menyuguhkan keadaan yang nyata.Ilustrasi sebagai gambaran 

pesan yang tidak terbaca, akan tetapi bisa menguraikan cerita, berupa gambar dan 

tulisan, yaitu bentuk grafis informasi yang memikat. dengan ilustrasi maka pesan 

menjadi lebih berkesan karena pembaca akan lebih mudah mengingat gambaran 

dari pada kata-kata. Meskipun ilustrasi merupakan penarik perhatian yang paling 

efektif, tetapi akan lebih efektif bila ilustrasi tersebut mampu menunjang pesan 

yang terkandung. Agar bisa memberikan efek seperti yang dikehendaki, sebaiknya 

memadukannya dengan tulisan. Suatu ilustrasi harus didesain dengan baik dan 
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jangan hendaknya menggunakan ilustrasi hanya sebagai pengisi ruang atau hanya 

sekedar membuat hal agar tampak menarik. 

 

2.2.4.1.2 Bentuk Huruf (Typography) 

Tipografi adalah seni memilih jenis huruf, dari ratusan jumlah rancangan 

atau desain jenis huruf yang tersedia, menggabungkannya dengan jenis huruf yang 

berbeda. Menggabungkan sejumlah kata yang sesuai dengan ruang yang tersedia, 

dan menandai naskah dengan menggunakan ketebalan dan ukuran huruf berbeda. 

Huruf dapat ditransformasikan menjadi suatu karya seni yaitu dengan mengolah 

bentuk dari huruf, kata atau blok tulisan tersebut sesuai dengan fungsinya masing-

masing, sehingga tercipta suatu bentuk, tekstur yang kemudian dikomunikasikan 

sebagai pesan, mood atau berupa gambar hias. 

Seperti yang dikatakan Moholy-Nagy menengai tipografi : 

“Tipografi adalah suatu alat berkomunikasi dalam bentuk cara 

berkomunikasi yang kuat dan penekanannya dalam bentuk yang 

sempura”. (Livingston, 1992:20). 

Huruf yang artistik akan memperkuat kesan dan pesan, tergantung pada 

tata letak, bentuk halaman atau pesan penempatan sebuah logo, serta sejumlah 

kata. Tetapi terkadang kita dapat memilih huruf yang umum yang biasa digunakan 

dalam media komunikasi. Dalam menciptakan desain huruf yang indah bertolak 

dari bentuk dasar masing-masing huruf, kemudian dikaitkan dengan pesan yang 

ingin disampaikan. Tipografi yang baik adalah di mana mengarahkan pada 
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keterbacaan dan kemenarikan, dan desain huruf tertentu dapat menciptakan suatu 

gaya (style) dan karakter atau menjadi karakteristik subjek yang akan didesain. 

 

2.2.4.1.3 Warna (Colour) 

Semua kita lihat di dunia ini adalah nyata akan penuh warna. Namun, 

apabila kita melihat visual dari dunia yang nyata melalui fotografi ataupun gambar 

ilustrasi dari hasil produksi, kita menyadari apa yang dipresentasikan, dan 

kebanyakan para fotografi dan Ilustrator dengan menggunakan dua warna yaitu 

hitam dan putih. 

Dalam bentuk visual selain dari warna hitam dan putih (monochrome) 

kita juga bebas menggunakan warna lain seperti merah, biru, kuning, dll. Warna 

yang kita kenal sangat banyak itu adalah merupakan percampuran antara empat 

jenis warna dasar, yaitu cyan (biru), magenta (merah), yellow (kuning), dan black 

(hitam). Dengan warna kita lihat sampai saat ini. Pada desain grafis warna sangat 

mendukung apa yang akan kita buat, seperti yang dikemukakan oleh Elisbella 

Livingston mengenai warna : 

“Warna pada suatu desain digunakkan untuk sesuatu dan menjadikan 

suatu alat yang persuasif dengan penggunaan suatu simbol tertentu”. 

(Livingston, 1992:64). 

Fungsi dari warna dalam pembuatan suatu desain menurut Arthur T. 

Turnbull adalah : 

1. Untuk mernarik perhatian. 
2. Untuk menghasilkan efek psikologis. 
3. Unutk mengembangkan kesatuan. 
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4. Untuk membuat ingatan. 
5. Untuk menciptakan suuasana estetika yang baik. 
 (Turnbull, 1990:237). 

 
2.2.4.1.4 Tata Letak (Layout) 

Layout juga disebut suatu visual, suatu bentuk kasar, adalah sebuah 

sketsa dari bagaimana suatu desain tersebut akan dibuat. Desain tersebut dapat 

dirancang atau digambar dengan menggunakan pensil atau pena gambar, dan 

sejumlah rancangan kasar versi percobaan akan dibuat oleh visualiser sampai 

berhasil mendapatkan beberapa alternatif. 

Seperti yang dikemukakan oleh Isabella Livingston tentang layout : 

“Layout draft rancang / buku seketsa, iklan, judul buku dll, dihasilkan 
oleh perancang untuk membuat bentuk secara keseluruhan dan 
menggabungkan antara elemen-elemen lain seperti ilustrasi, fotografi 
dan tipography warna dan besarnya gambar yang dipersiapkan sebelum 
pemilihan rancangan akhir suatu hasil“. (Livingston, 1992;118). 
 

Pada layout juga terdapat beberapa prinsip yang dapat mendukungnya 

seperti yang dikemukakan oleh Artini Kusmiati, antara lain: keseimbangan, 

keserasian, proporsi dan skala.  

a. Keseimbangan 
Prinsip dasar komposisi yaitu keseimbangan paling mudah dikenal, atau 
dilihat. Keseimbangan bisa terjadi secara fisik maupun optik dan 
keseimbangan ini juga merupakan prinsip utama yang menghasilkan 
kesan tentang keteraturan. Bentuk keseimbangan yang paling sederhana 
simetris yang terkesan resmi atau formal. Sedangkan keseimbangan 
asimetris terkesan tidak resmi atau formal, tetapi tampak dinamis. 

b. Keserasian 
Keserasian adalah prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan 
diantara bagian-bagian suatu karya. keserasian adalah suatu usaha 
menyusun berbagai macam bentuk, bangun, warna, tekstur, dan elemen-
elemen lain yang diisusun secara seimbang dalam susunan komposisi 
yang utuh agar nikmat untuk dipandang. 
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c. Proposisi 
Proporsi merupakan perbandingan antara satu bagian dari suatu objek 
atau komposisi tehadap bagian yang lain terhadapa keseluruhan objek 
atau komposisi. Adanya kemiripan pengertian dengan skala, hanya untuk 
proporsisi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan objek 
lain yang telah diketahui sebelumnya. 

d. Skala 
Skala adalah ukuran relatif dari suatu objek, jika dibandingkan 
terhadapat objek atau elemen lain yang telah diketahui ukurannya. 
Pemakaian skala dimaksudkan untuk menciptakan keserasian dan 
kesatuan objek suatu desain, melalui kesamaan-kesamaan atau kontras 
yang dibuat dalam skala (Kusmiati, 1990:9-13). 

 

2.2.5  Semiotika 

Kita semua, saya, anda, teman-teman anda sering kali menggunakan 

makna tanpa memikirkan makna itu sendiri. Pakar komunikasi sering 

menyebutkan kata ‘makna’ ketika mereka merumuskan definisi komunikasi. 

Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss (1994:6), misalnya, menyatakan, “komunikasi 

adalah proses pembentukan makna diantara dua orang atau lebih”. Juga Judy C. 

Person dan Paul E. Nelson (1979:3), ”komunikasi adalah proses memahami dan 

berbagai makna”. (Sobur 2003:255). Makna sebagai kecenderungan (disposisi) 

total untuk menggunakan atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa. Terdapat 

banyak komponen dalam makna yang dibangkitkan suatu kata atau kalimat 

(Brown dalam Mulyana, 2001:256). 

Saussure menjelaskan ‘tanda’ sebagai kesatuan yang tak dapat 

dipisahkan dari dua bidang seperti halnya selembar kertas yaitu bidang penanda 

(signifier) untuk menjelaskan ‘bentuk’ atau ‘ekspresi’; dan bidang petanda 

(signified), untuk menjelaskan ‘konsep’ atau ‘makna’. Dalam melihat relasi 
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petandaan ini, Saussure menekankan perlunya semacam konvensi sosial, yang 

mengatur pengkombinasian tanda dan maknanya.(Sobur:viii). 

Peirce melihat tanda (representesmen) sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari objek referensinya serta pemahaman subjek atas tanda 

(intepretant). ’Tanda’, menurut pandangan Peirce adalah ”...something which 

stands to somebody for samething in some respect or capacity” . Tampak pada 

definisi Peirce ini peran ’subjek’ (somebody) sebagai bagian tidak terpisahkan dari 

pertandaan, yang menjadi landasan bagi semiotika komunikasi. 

Penelitian mengenai gambar visual pernah dilakukan Barthes dengan 

membaca fenomena gambar, pendekatan ini ditulis Barthes dalam dua bukunya 

yang berjudul “The Photographic Message” (1961) dan “Rhetoric of the Image” 

(1961) yang keduanya mengambil fokus pada foto berita dan gambar iklan dan 

juga penelitian yang dilakukan oleh Sunardi mengenai posisi duduk anggota 

MPR/DPR dalam sidang Paripurna, penelitian ini dituliskan pada buku “Semiotika 

Negativa” (2002). 

Semiotika memfokuskan perhatiannya terutama pada teks. Model-model 

proses yang linier tidak banyak memberi perhatian terhadap teks karena perhatian 

juga tahapan lain dalam proses komunikasi. Semiotika lebih suka memilih istilah 

”pembaca” (bahkan untuk foto sebuah lukisan) untuk ”penerima” karena hal 

secara tidak langsung menunjukan derajat aktivitas yang lebih besar dan juga 

pembacaan merupakan sesuatu yang kita pelajari untuk melakukannya; oleh 

karena itu pembacaan ditentukan oleh pengalaman kultural pembacanya. Pembaca 

membantu menciptakan makna menunjukkan fungsi yang berbeda-beda. 
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Melalui tanda dan makna tersebut penulis mencoba untuk 

mengintepretasikan visualisasi lambang Provoke. Dilihat dari pemaknaan ilustrasi 

yang dihasilkan dalam pemaknaan kode-kode visual (tulisan, gambar, dan pesan) 

serta muatan pesan pada lambang Provoke. 

 

2.2.5.1 Semiotika Komunikasi 

Semiotika berakar dari studi klasik dan skolastik atas seni logika, 

retrotika, dan poetika (Kurniawan, 2001:49), “Tanda” pada masa itu masih 

bermakna sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain. Tanda-tanda (signs) 

adalah basis dari seluruh komunikasi (Littlejhon, 1996:4). Manusia dengan 

perantara tanda-tanda, dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya. Kajian 

semiotika sampai sekarang telah membedakan dua jenis semiotika, yakni 

semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi (Eco, 1979:8-9; Hoed, 2001:140). 

Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda 

yang salah satu diantaranya mengasumsikan adanya enam faktor dalam 

komunikasi, yaitu pengirim, penerima kode (sistem tanda), pesan, saluran 

komunikasi, dan acuan.(Jakobson, 1963, dalam Hoed, 2001:140). 

Teori semiotika menurut Charles Sanders Peirce, Bagi Peirce (Pateda, 

2001:44; dalam Sobur, 2001), tanda “is something which stands to somebody for 

something in some respect or capacity”. Sesuatu yang digunakan agar tanda bisa 

berfungsi, oleh Peirce disebut Ground. Konsekuensinya, tanda (Sign atau 

Representamen) selalu terdapat dalam hubungan triadik, yakni Ground, Object, 

dan Interpretant. Atas dasar hubungan ini, Peirce mengadakan klasifikasi tanda 
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(Pateda, 2001:44; dalam Sobur, 2001), tanda yang dikaitkan dengan Ground 

dibaginya menjadi Qualisign, Sinsign, dan Legisign. Qualisign adalah kualitas 

yang ada pada tanda, Sinsign adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang 

ada pada tanda, Legisign adalah norma yang dikandung oleh tanda. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Diagram segitiga tanda Peirce (T. Christommy, 2004: 127) 

Berdasarkan objeknya, Peirce membagi tanda atas ikon (icon), index 

(indeks), symbol (simbol). Ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan 

petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah. Atau dengan kata lain, ikon 

adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan. 

Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda 

dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau tanda yang 

langsung mengacu pada kenyataan. 

Simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara 

penanda dengan petandanya, hubungan diantaranya bersifat arbitrer atau semena, 

hubungan berdasarkan konvesi (perjanjian) masyarakat. Berdasarkan interpretant, 

tanda (Sign, Representamen) dibagi atas Rheme, Dicent Sign atau dan Argument. 

Rheme adalah tanda yang memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan pilihan. 

Objek 

Interpretan Representamen 
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Dicent sign adalah tanda sesuai kenyataan, dan Argument adalah yang langsung 

memberikan alasan tentang sesuatu. Berdasarkan klasifikasi tersebut Peirce 

(Pateda, 2001:45-47; dalam Sobur, 2001) membagi tanda menjadi sepuluh jenis. 

1. Qualisign, yakni kualitas sejauh mana yang dimiliki tanda. 
2. Iconic Sign, yakni tanda yang memperlihatkan kemiripan. 
3. Rhematic Indexical Sinsign, yakni tanda berdasarkan pengalaman 

langsung, yang secara langsung menreik perhatian karena kehadirannya 
disebabkan oleh sesuatu. 

4. Dicent Sinsign, yakni tanda yang memberikan informasi tentang sesuatu. 
5. Iconic Legisign, yakni tanda yang menginformasikan norma atau hukum. 
6. Rhematic Indexical Legisign, yakni tanda yang mengacu kepada objek 

tertentu. 
7. Dicent Indexical Legisign, yakni tanda yang bermakna informasi dan 

menunjuk sebuah informasi. 
8. Rhematic Symboli, yakni tanda yang dihubungkan dengan objek melalui 

asosiasi ide umum. 
9. Dicent Symbol, yakni tanda yang langsung menghubungkan dengan 

objek melalui asosiasi dalam otak. 
10. Argument, yakni tanda yang merupakan iferens seseorang terhadap 

sesuatu berdasarkan alasan tertentu. 
 

2.2.5.2  Semiotika Visual 

Surat kabar dan majalah memuat lebih dari kata-kata dalam kolom. 

Popularitasnya tidak bisa terbayangkan tanpa memepertimbangkan foto-foto, 

ilustrasi-ilustrasi, dan iklan-iklan yang muncul hampir di setiap halaman. Tidak 

diragukan lagi, karya yang paling berpengaruh dalam budaya pop visual studi 

budaya adalah karya fundamental teoritikus budaya Prancis Roland Barthes. 

Citra jarang muncul tanpa penyertaan teks linguistik dari satu jenis atau 

yang lainnya. Sebuah foto surat kabar, misalnya, akan dikelilingi dengan judul, 

caption, cerita dan layout halaman. Ia juga akan diletakkan dalam konteks tertentu 

surat kabar atau majalah. Barthes berpendapat bahwa ‘konteks memuat citra, 
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membebaninya dengan budaya, moral, imajinasi’ (Barthes dalam Storey, 

2007:114). 

Semiotika visual (visual semiotic) merupakan sebuah bidang studi 

semiotika yang secara khusus menaruh minat pada penyelidikan terhadap segala 

jenis makna yang disampaikan melalui sarana indra lihatan (visual sense). Apabila 

kita konsisten mengikuti pengertian pengetian ini, maka semiotika visual tidak 

lagi terbatas pada pengkajian senirupa (seni lukis, patung, dst) dan arsitektur 

semata-mata, melainkan juga segala macam tanda visual yang kerap kali atau 

biasanya dianggap bukan karya seni. 

Semiotika visual berdasarkan perbedaannya tiga cabang penyelidikan 

semiotika menurut Charles Morris, dapat diklasifikasikan setidak-tidaknya ke 

dalam tiga dimensi, yakni dimensi sintaktik, sematik, dan pragmatik (Budiman, 

2004:13).  

 

2.2.5.2.1 Dimensi Sintaktik 

Persoalan di dalam dimensi sintaktik berkisar pada homologi diantara 

bahasa dan gambar/lukisan (Nort dalam Budiman, 2004 : 14).  

Sebagian pakar semiotika berpendapat bahwa struktur sebuah 
representasi visual dapat dipilah kedalam satuan-satuan pembentuknya 
yang sedikit banyak analog dengan sistem kebahasaan, kendati hal itu 
tidak sekaligus menunjukan adanya artikulasi ganda (double 
articulation). Di dalam bahasa, artikulasi ganda tersebut terwujud 
sebagai satuan terkecil yang bermakna dan satuan terkecil yang 
membedakan makna. (Budiman 2004:14)  
 

Prinsip artikulasi ganda ini sering dikatakan sebagai ciri yang paling 

mendasar, bahkan satu-satunya, dari bahasa manusia. Rumusan prinsip ini 
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dikemukakan oleh Martinet dalam pengertian sebagai penstrukturan (structuring). 

(Nort dalam Budiman, 2004:14). Maksudnya adalah dalam sistem semiotik 

kebahasaan terdapat dual structuring atau dua tingkat perstrukturan, melalui jenis 

yang berbeda : 

(1) Elemen-elemen terkecil yang bermakna (smallest meaningful elements), 
yaitu morfem; 

(2) Elemen-elemen terkecil yang tak bermakna namun berfungsi untuk 
membedakan makan (minimal meaningless but distintive element), yaitu 
fonem. 

(1) Morfem 
Artikulasi ganda : -----------------------  

(2) Fonem 
(Budiman, 2004:15) 

Berdasarkan pemahaman atas struktur dan mekanisme-mekanisme 

persepsi visual, sebuah coloreme (bahasa piktorial dan skulptural yang dianggap 

sebagai satuan-satuan terkecil) yang dibatasi oleh Saint-Martin (1987:5-16) 

sebagai zona atau medan bahasa visual yang berkolerasi dengan suatu sentrasi 

pandangan mata. Satuan-satuan ini berkorespondensi dengan sejumlah variabel 

visual yang dipersepsi di dalam representasi visual melalui pandangan. Dengan 

kata lain, apabila dilihat dari sudut pandang semiotika, elemen dasar bahasa visual 

ini tersusun dari suatu gugus variabel visual. 

 

2.2.5.2.2 Dimensi Semantik dan Pragmatik 

Masalah-masalah yang menyangkut dimensi semantik juga merupakan 

salah satu isu sentral dalam pendekatan semiotika visual. Charles Morris, percaya 

bahwa gambar tersusun dari tanda-tanda ikonik seperti dipahami dalam tipologi 

Peirce. Oleh karenanya pakar semiotika lainnya mengajukan klaim bahwa relasi 
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tanda visual dan objeknya bukan bersifat ikonik semata-mata, melainkan juga 

simbolik atau bersifat konvensional. (Budiman, 2004:20) 

Masalah lain yang tidak kalah mendasar adalah mengenai dimensi 

pragmatik. Pada persoalan terakhir ini para ahli semiotika. Ada dua ciri yang 

terdapat pada dimensi pragmatik. Fungsi puitik yang dicetuskan oleh Jakobson, 

fungsi puitik mengandaikan adanya pemusatan atas pesan (message) itu sendiri di 

dalam proses produksi dan konsumsi tanda. Wacana estetik kemudian, merupakan 

wacana yang berorientasi kepada sarana putik (poetik devices) yang ada di dalam 

dirinya sendiri sebagai ciri yang membedakan dengan tipe wacana sosial yang 

lain. (Jakobson dalam Budiman, 2004:21). 

Fungsi estetik dicirikan oleh gejala fiksionalitas. Dengan karakteristik 

ini, teori pragmatik lebih radikal sampai kepada kesimpulan bahwa tanda estetik 

adalah tanda-tanda yang autotentik atau mengacu kepada dirinya sendiri (self-

referential). (Mukarovsky dalam Budiman, 2004:21). 

 

2.2.5.3  Semiotika Sosial  

Tatanan sosial modern membutuhkan perlengkapan yang kompleks 

berupa diferensiasi dan pelaksanaan yang cermat, demikian juga pemahaman 

modern mengenai kewarganegaraan yang menganggap tingginya tingkat disiplin 

individual. Kedua aspek memberikan kesan bahwa selanjutnya bahwa tatanan 

tersebut terstruktur dan hal ini dapat dipahami dalam dua cara. Pertama, bahwa 

prosedur regulasi dan birokrasi adalah suatu jaringan ikatan impersonal di luar 

sana, mereka hadir sebagai kerangka kerja yang beroperasi dengan cara-cara yang 
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sebagian besar tahan terhadap konsisi pribadi. Kedua, dari struktur adalah bahwa 

sebuah dunia pemerintahan birokrasi juga merupakan dunia kita dan mereka. Dan 

diantara mereka yang sanggup mengambil keputusan yang memperbaharui tujuan 

dan praktik organisasi (atau tampaknya mampu mengikuti apa yang sedang 

berlangsung), dan mereka yang merasa dirinya adalah subjek bagi pelaksanaan 

kekuasaan orang lain. (Chaney, 1996:42)  

Bahasa struktur sosial tercermin dalam setiap bentuk masyarakat, akan 

tetapi karakteristik tersebut menjadi lebih bermakna teristimewa dalam perubahan 

sosial modernitas. Hal ini dikarenakan perbedaan yang terbangun dengan 

kelakuannya semakin sulit dipertahankan dalam era mobilitas sosial dan fisik 

yang sangat cepat, sementara bentuk-bentuk perbedaan baru terus-menerus 

dielaborasi dan kerena itu cara kita peduli terhadap dan menghormati (atau 

ketidaksukaan terhadap) berbagai macam peradaban lain yang mungkin ada 

semakin krusial dalam pembentukan hierarki-hierarki normatif berdasarkan 

perbedaan terstruktur. Penekanan bahasa atas struktur sosial mengarahkan 

perhatian kita pada tema yang lebih umum mengenai karakter refleksif edemis 

modernitas yang berkaitan dengan identitas, pembedaan dan perbedaan sosial. 

Keangkuhan dan cita rasa (taste) saling berkaitan erat dalam 

perkembangan modernitas, dalam hal ini keduanya adalah reaksi atas runtuhnya 

perbedaan yang tersusun secara alami; “Cita rasa adalah sebuah agama baru 

dengan upacara-upacara yang dirayakan di pusat-pusat perbelanjaan dan museum, 

dua lembaga yang asal-usulnya terletak persis pada periode-periode historis yang 

menyaksikan ledakan konsumsi populer.” (Bayley dalam Chaney, 1996:43) 
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Semiologi Prancis, Peirce Guirad dalam bukunya semiology, terdapat 

tiga jenis kode yang penting yaitu kode sosial, kode etik, dan kode logis. Kode 

sosial berkaitan dengan hubungan antara pria dan wanita, dan mencakup suatu 

wilayah seperti identitas dan tingkatan (seragam dan lencana), aturan-aturan atau 

tingkah laku yang sopan dan baik, mode, dsb. Kode sosial memberi tahu orang 

bagaimana bertingkah laku, dalam istilah luasnya, dalam pergaulan dengan orang 

lain. 

Jelaslah, orang yang menggunakan kode-kode yang berbeda mengenal 

dunia secara berbeda dan menghubungkan dengan yang lain dengan cara yang 

berbeda. Selanjutnya kode berfungsi sebagai penjaga pintu dan memainkan 

peranan penting dalam hidup kita sebab mereka cendrung untuk menentukan apa 

yang kita tahu dari dunia dan bagaimana kita berbuat didalamnya. 

Karya Marx telah menjadi sesuatu yang paling berpengaruh dalam studi-

studi tentang bagaimana struktur sosial sebuah masyarakat terefleksi dalam 

budayanya. Marx dan Angels menegaskan bahwa “gagasan tentang keberadaan 

kelas berkuasa ada dalam setiap epos gagasan-gagasan yang berkuasa. Maka, 

kelas yang merupakan kekuatan meterial yang berkuasa dalam sebuah 

masyarakat, pada waktu yang sama adalah kekuatan intelektual yang berkuasa.” 

(Marx dan Angels dalam Stokes, 2006:115-116) 

Barthes mengklasifikasikan sosial dalam dua bentuk, diantaranya 

denotasi dan konotasi sosial yang memberikan makna terhadap pemahaman 

mengenai suatu tanda. Ada yang memungkinkan pergerakan tanda denotasi 

menuju konotasi adalam jumlah simpanan pengetahuan sosial (sebuah retoir 
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budaya) yang dengan itu pembaca mampu menyimpulkan kapan ia membaca 

suatu citra. Tanpa akses terhadap kode yang dipahami bersama ini (sadar atau 

tidak sadar), operasi-operasi tidak akan mungkin terjadi. Dan tentu saja 

pengetahuan tersebut senantiasa bersifat historis dan kultural. Dengan kata lain, 

satu budaya dengan budaya lainnya, dari satu periode ke periode lainnya boleh 

jadi berbeda. Perbedaan kultural mungkin juga ditandai dengan perbedaan kelas, 

ras, dan gender. Akan tetapi sebagaimana ditujukan oleh Barthes, “variasi dalam 

pembacaan, bagaimanapun, tidaklah bersifat anarkis; ia bergantung pada jenis 

pengetahun – praktis, nasional, kultural estetik – yang berbeda yang ditanamkan 

ke dalam citra [oleh pembaca].” (Barthes dalam Storey, 2007:115). 

 

2.2.6  Makna dan Pesan 

2.2.6.1  Tentang Makna 

Jalaluddin Rakhmat (2000: 277), mengingatkan bahwa kata-kata tidak 

bermakna, orangla yang memberikan makna. Konsep makna telah menarik 

perhatian komunikasi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan linguistik, konsep 

makna telah memukau para filsuf dan sarjana-sarjana sosial, begitu banyaknya 

orang mengulas makna, sehingga makna hampir kehilangan maknanya.Brodbeck 

membagi makna pada tiga corak. Perdebatan tidak selesai sering kali karena orang 

sering mengacaukan makna ketiga corak makna tersebut : 

1. Makna yang pertama adalah Inferesial, yakni makna suatu kata 
(lambang) adalah objek, pikiran, gagasan, konsep yang dirujuk oleh kata 
tersebut. Dalam uraian Ogedeen dan Richards (1946), proses pemberian 
makna terjadiketika kita menghubungkan lambang dengan yang 
ditunjukan lambang, contohnya : kaij yang menutup tubuh anda disebut 
baju, pakaian, sandang, atau busana. 
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2. Makna yang kedua menunjukkan arti suatu istilah sejauh diubungkan 
dengan konsep-konsep yang lain, contohnya : kata instinct dalam 
psikologi, kata itu menjadi tidak berarti, karena penemuan-penemuan 
baru yang menunjukkan kesalahan konsep yang lama. 

3. Makna yang ketiga adalah makna Intensianal, yakni makna yang 
dimaksud oleh seseorang pemakai lambang. Makna ini tidak dapat 
dicarikan rujukannya, makna ini terdapat pada pikiran orang atau hanya 
dimiliki dirinya sendiri, kita dapat menyebutnya sebagai makna konotatif 
atau makna perorangan. (Brodbeck dalam Rakhmat, 2000; 278). 
 

Dalam titikan psikologi, makna tidak terletak pada kata-kata tetapi pada 

pikiran orang, pada persepsinya. Makna terbentuk karena, pengalaman individu. 

Jadi, karena pengalaman hidup berbeda maka orang mempunyai makna masing-

masing untuk kata-kata tertentu. Inilah yang telah kita sebut sebagai makna 

perorangan, tetapi bila semua makna bersifat perorangan, tentu tidak terjadi 

komunikasi. 

Kesamaan makna terjadi karena, kesamaan pengalaman masa lalu atau 

kesamaan struktur kognitif yang disebut Isomorfisme, dan itu terjadi bila 

komunikan-komunikan berasal dari budaya yang sama, status sosial yang sama, 

pendidikan yang sama. Ideologi yang sama, intinya mempunyai sejumlah 

maksimal pengalaman yang sama. Namun pada kenyataannya tidak ada 

Isomorfisme yang total, selalu tersisa ada makna perorangan. 

Hubungan yang terjadi diantara tanda-tanda itu akan menghasilkan 

makna yang terbentuk dari tiap tahapan pemahaman akan tanda yang 

diinterpretasikan. Roland Barthes membuat sebuah model sistematis dalam 

menganalisis makna tanda-tanda, menurut makna tanda dapat dibagai menjadi 

tiga: 

repository.unisba.ac.id



51 
 

1. Makna denotasi yang merupakan makna yang tercipta dari hubungan 
tanda dan realitas eksternal atau sebagai arti dari sebuah tanda. Bisa juga 
dikatakan bahwa makna denotasi merupakan makna yang paling nyata 
dari sebuah tanda. 

 Sebagai contoh : bunga, sebagai tanda yang memiliki makna denotasi, di 
mana ketika khalayak melihat gambar bunga maka yang ada dalam benak 
mereka adalah gambar bunga dalam arti sesungguhnya. 

2. Makna konotasi merupakan proses pemaknaan dari signifikasi tahap 
kedua dimana proses ini terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan 
atau emosi pembaca beserta nilai-nilai kebudayaannya, lebih lanjut 
makna konotasi bersifat sangat subjektif atau paling tidak intersubjektif 
dimana perasaan dan emosi sangat mempengaruhi penafsiran pembaca 
terhadap tanda-tanda yang diliatnya. 

 Contohnya : jika bunga memiliki makna denotasi sebagai bunga dalam 
asrti sesungguhnya, maka tahapan ini, ketika bunga dihubungkan dengan 
perasaan membaca yang akan muncul adalah bunga sebagai tanda 
mengasosiasikan sebagai perasaan cinta. 

3. Mitos terjadi pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, 
mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami 
beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam, selain itu juga mitos 
merupakan produk dari kelas sosial yang memiliki suatu dominasi di 
masyarakat (Sobur, 2001:128). 
 

Akhirnya makna konotasi dari beberapa tanda akan menjadi semacam 

mitos atau mitos petunjuk (Berger, 2000:55). Sehingga makna konotasi dalam 

banyak hal merupakan sebuah perwujudan yang sangat berpengaruh. 

 

2.2.6.2 Tentang Pesan 

Agar pesan yang disampaikan tepat pada sasarannya, seorang 

komunikatoratau pihak penyusun pesan hendaklah memperhatikan beberapa hal 

diantaranya organisasi, struktur, dan imbauan pesan. 

Organisasi pesan, Aristoteles, dalam buku klasik tentag komunikasi De 

Arte Rhetorica, menerangkan peranan taxis dalam memperkuat efek pesan 

persuasif. Yang dimaksud dengan taxis adalah pembagian atau rangkaian 
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penyusunan pesan, ia menyarankan agar setiap pembicaraan disusun menurut : 

pengantar, pernyataan, argumen, dan kesimpulan. Pada tahun 1952, Beighley 

menemukan bukti nyata yang menunjukkan bahwa pesan yang diorganisasikan 

dengan baik lebih mudah dimengerti dari pada pesan yang tidak tersusun dengan 

baik. Oleh karena itu, Aristoteles menyarankan dalam retorika dikenal enam 

macam organisasi pesan :  

- Deduktif 

- Induktif 

- Kronologis 

- Logis 

- Spasial 

- Topikal 

Ukuran deduktif dimulai dengan menyatakan dulu gagasan utama, 

kemudian menperjelasnya dengan keterangan penunjang, penyimpulan, dan bukti. 

Sebaliknya, dalam urutan indukti kita mengemukakan perincian-perincian dan 

kemudia menarik kesimpulan.dengan urutan kronologis, pesan disusun 

berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa, dengan urutan logis, pesan disusun 

berdasarkan sebab ke akibat atau akibat ke sebab. Sedangkan dengan urutan 

spasial, pesan disusun berdasarkan tempat. Dengan urutan topikal pembicaraan, 

klasifikasinya dari yang penting kepada yang kurang penting dari yang mudah ke 

pada yang sukar, dari yang dikenal kepada yang asing. (Rakhmat, 2000: 295). 

Struktur pesan dari hasil penelitian Cohen menyimpulkan sebagai 

berikut: 
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1. Bila pembicara menyajikan dua sisi persoalan (yang pro dan kontra), 
tidak ada keuntungan untuk berbicara yang pertama, karena berbagai 
kondisi (waktu, khalayak, tempat dan sebagainya) akan menentukan 
pembicaraan yang paling berpengaruh. 

2. Bila pendengar secara terbuka memihak satu sisi argumen, sisi lain tidak 
mungkin mengubah posisi mereka. Sikap nonkompromistis ini mungkin 
timbul karena kebutuhan untuk mempertahankan harga diri. Mengubah 
posisi akan membuat orang kelihatan tidak konsisten, mudah dipengaruhi 
dan tidak jujur. 

3. Jika pembicara menyajikan dua sisi persoalan, kita biasanya lebih mudah 
dipengaruhi oleh sisi yang disajikan lebih dulu. Jika ada kegiatan diantara 
penyajian, atau jika kita diperingakan oleh pembicara tentang 
kemungkinan disesatkan orang, maka apa yang dikatakan terakhir lebih 
banyak memberikan efek. Jika pendengar tidak tertarik pada subjek 
pembicaraan kecuali setelah menerima informasi tentang hal itu, mereka 
akan mengingat dan menerapkan informasi tersebut. Sebaliknya jika 
mereka sudah tertarik pada suatu persoalan, mereka akan mengingatnya 
baik-baik dan menerapkannya. 

4. Perubahan sikap lebih sering terjadi jika gagasan yang dikehendaki atau 
yang diterima disajikan sebelum gagasan yang kurang dikehendaki. Jika 
pada awal penyajian, komunikator menyampaikan gagasan yang 
menyenangkan kita, kita akan cenderung memperhatikan dan menerima 
pesan-pesan berikutnya. Sebaliknya, menjadi kritis dan cenderung 
menolak gagasan berikutnya, betapapun baiknya. 

5. Urutan pro-kon lebih efektif daripada kon-pro bila digunakan oleh 
sumber yang memiliki otoritas dan diormati oleh khalayak.\ 

6. Argumen terakhir didengar akan lebih efektif bila ada jangka waktu 
cukup lama diantara dua pesan dan pengujian segera terjadi setelah pesan 
kedua. (Rakhmat, 2000; 297-298). 
 

Imbauan pesan, bila pesan-pesan kita dimaksudkan untuk mempengaruhi 

orang lain maka kita harus menyentuh motif yang menggerakan atau mendorong 

perilaku komunikan. Dengan perkataan lain, kita secara psikologis mengimbau 

khalayak untuk menerima dan melaksanakan gagasan kita karena setiap cara yang 

kita sampaikan memberika maksud tersendiri. 
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