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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.2. Konsep dan Definisi 

2.2.1. Ideologi 

Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani idea yang berarti 

gagasan dan logos  yang berarti ilmu. Maka ideologi dapat diartikan sebagai 

ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Ideologi pertama kali dikemukakan 

oleh filsuf bernama Destutt de Tracy (1954-1836) pada tahun 1796. Menurut de 

Tracy ideologi merupakan ilmu tentang pikiran manusia yang menunjukkan 

jalan menuju masa depan. Tracy menggunakan istilah tersebut untuk menunjuk 

analisi empiris yang radikal atas pikiran manusia (Aiken, 2002:5). Analisis 

tersebut menyatakan bahwa kesan adalah asal mula semua ide, kemudian 

dimanfaatkan oleh para pemimpin Revolusi Perancis sebagai senjata yang tak 

terelakkan untuk menyerang dogma politik dan agama yang otoratif. 

Karl Marx dan Engels mengartikan ideologi sebagai suatu kesadaran 

palsu, suatu kesadaran yang mengacu pada nilai-nilai moral tinggi dengan 

sekaligus menutup kenyataan bahwa di belakang nilai-nilai luhur itu tersembunyi 

kepentingan egois kelas berkuasa. Marx dan Engel membandingkan cara kerja 

ideologi dengan cara kerja camera obscura yang merepresentasikan realitas 

dengan memakai bayangan kehidupan yang terbalik (Thompson, 2007:35). 

Relasi antara manusia dan ide-idenya dirumuskan berdasarkan kerangka 

ideologis, maka hubungan tersebut akan dibuat tampak secara terbalik. Pada 
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awal kemunculannya, teori ini banyak digunakan oleh para ahli sosiologi, 

antropologi, serta analisis politik. Ada beberapa ciri konsepsi Marx dan Engels 

tentang ideologi. Pertama, yang mereka sebut ideologi itu tidak hanya meliputi 

teori tentang pengetahuan dan  politik, namun juga metafisika, etika, agama dan 

bahkan segala “bentuk kesadaran” yang mengungkapkan sikap-sikap atau 

komitmen-komitmen mendasar suatu kelas sosial (Aiken, 2002:8). Dalam teori 

ideologi Marx dan Engels tersirat pernyataan tentang doktrin-doktrin ideologi. 

Menurut mereka doktrin ideologis adalah mitos-mitos sosial atau “candu” 

masyarakat, dan bahwa “alasan-alasan” mengapa mitos itu diterima, pada 

dasarnya, tak ada hubungannya dengan pertimbangan mengenai bukti atau fakta. 

Pendapat ini senantiasa melekat pada konsep ideologi hingga saat ini (ibid p.8). 

Menurut Magnis-Suseno (1992:230-231), ideologi memiliki tiga prinsip 

utama, yaitu: (a) ideologi sebagai kesadaran palsu, (b) ideologi dalam arti netral, 

(c) ideologi keyakinan yang tidak ilmiah. Pertama, ideologi sebagai kesadaran 

palsu memiliki konotasi negatif, sebagai claim yang tidak wajar, atau sebagai 

teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak 

yang mempropagandakan. Kedua, ideologi dalam arti netral merupakan 

keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai dan sikap-sikap dasar rohani sebuah 

gerakan, kelompok sosial atau kebudayaan. Ketiga, ideologi keyakinan yang 

tidak ilmiah memiliki arti bahwa segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan 

secara logis-matematis atau empiris. Segala masalah etis dan moral, asumsi-

asumsi, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi. 
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Secara umum pengertian ideologi adalah pikiran yang terorganisir 

(Sobur, 2006:64). Pikiran tersebut adalah nilai, orientasi, dan kecenderungan 

yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif-perpektif  ide yang 

diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi 

antarpribadi. Dalam penelitian ini ideologi yang dimaksudkan adalah konsep 

tentang ide yang dimiliki oleh Armada Racun dalam pembuatan video klip 

“Amerika” versi 1. 

 

2.2.2. Konsep Makna  

Ada tiga hal yang berhubungan dengan makna, yaitu: (a) menjelaskan 

makna secara alamiah; (b) mendeskripsikan kalimat secara alamiah; dan (c) 

menjelaskan makna dalam proses komunikasi (Sobur, 2006:23). Pemaknaan 

sangat penting dalam proses komunikasi. Brodbeck (1993) menjelaskan makna 

dalam tiga konsep, pertama adalah   makna suatu istilah adalah obyek, pikiran, 

ide atau konsep yang ditujukan oleh istilah tersebut. Kemudian konsep kedua 

adalah arti istilah itu sendiri yang memiliki hubungan dengan istilah yang lain. 

Konsep yang ketiga adalah makna merupakan suatu istilah atau lambang 

bergantung pada apa yang dimaksud pemakai dengan arti lambang itu. Dalam 

pengertian ini lebih mencakup pada makna dimaksudkan (intentional). 

Secara umum makna dibedakan menjadi dua, yaitu: makna yang bersifat 

denotatif dan makna yang bersifat konotatif (Sobur, 2006:26). Makna denotatif 

merupakan suatu makna yang tidak mengandung makna atau perasaan-perasaan 

tambahan. Sedangkan makna konotatif adalah makna kata yang mengandung arti 
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tambahan, perasaan tertentu, atau nilai rasa tertentu di samping makna dasar 

yang umum. Dalam proses pemaknaan suatu tanda terdapat pula proses decoding 

dan encoding pesan antara komunikator dan komunikan. Seorang  komunikan 

melalukan proses decoding terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator 

dan dalam hal ini terjadi proses pemaknaan suatu pesan. Makna yang dikode 

oleh komunikan terjadi dalam ruang yang berbeda-beda atau terjadi pada 

individu yang berbeda pula berdasarkan kemampuan kognitif maupun afektif 

komunikan (Sobur, 2006:28). Mengutip pernyataan Burhan Bungin (2001:199-

200) bahwa: 

Makna yang dikode oleh seseorang tergantung pada bagaimana individu 

melakukan dekonstruksi terhadap pesan, karena setiap individu memiliki 

kebebasan menentukan metode interpretasi apa yang harus digunakan, termasuk 

kepentingan-kepentingannya dalam melakukan dekonstruksi. 

Hal ini tentunya juga dapat berlaku pada pemaknaan yang ada dalam 

setiap ikon. Pemaknaan ini sangat diperlukan terutama dalam kebudayaan yang 

berbeda dimana makna setiap ikon juga akan berbeda setiap kebudayaan. Makna 

juga merupakan suatu pembentuk utama dalam kebudayaan. 

 

2.2.3.  Ikon  

Suatu tanda di mana hubungan antara tanda dan acuannya berupa 

hubungan kemiripan. Jadi, ikon adalah bentuk tanda yang dalam berbagai bentuk 

menyerupai objek dari benda tersebut (Kriyantono, 2009: 264). Ikon juga dapat 

berarti sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang serupa dengan 
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bentuk objeknya (Sobur, 2006:98). Sebagai contoh adalah ikon dari anjing 

adalah gambar anjing, lukisan anjing, foto anjing dan lain-lain. 

Ikon dalam pandangan Peirce tidak hanya dapat diidentifikasikan secara 

sempit pada kemiripan diantara obyek-obyek yang diacu oleh dua tanda yang 

berlainan sehingga tercipta tanda-tanda yang metaforis (Budiman, 2005:20).  

Ikon tidak selalu berdasarkan pada kemiripan seperti dalam pemahaman awam 

sehari-hari, melainkan juga similar dalam pengertian sebagai relasi abstrak 

(Budiman, 2005:62). Dapat diartikan bahwa ikon yang murni tidak akan pernah 

ada, karena dalam ikon terdapat struktur yang saling mendukung. Ikon selalu 

tercakup dalam indeks dan atau dalam simbol (Soedjiman, 1992:10). 

Secara sederhana, sebuah tanda ikonik adalah tanda yang, dalam satu 

atau beberapa hal, sama dengan objek yang ditandakan (Lechte, 2001:227). 

Dengan kata lain, poin terpenting dalam sebuah ikon adalah kualitasnya. Sebuah 

potret ikonis sejauh berkualitas representasinya kira-kira sama dengan kualitas 

subjeknya yang diwakilinya. 

 

2.2.4.  Budaya Pop 

Koentjaraningrat memberikan definisi budaya sebagai sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1990: 180). 

Definisi ini merupakan hakekat dari kebudayaan itu sendiri. Williams 

mendefinisikan konsep budaya menggunakan pendekatan universal, yaitu konsep 

budaya mengacu pada makna-makna bersama. Makna ini terpusat pada makna 
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sehari-hari: nilai, benda-benda material/simbolis, norma. Kebudayaan adalah 

pengalaman dalam hidup sehari-hari: berbagai teks, praktik, dan makna semua 

orang dalam menjalani hidup mereka (Barker, 2005: 50-55). Konsep yang 

dikemukakan Williams ini lebih mengarah pada pemaknaan budaya sebagai 

suatu gaya hidup yang ada dalam masyarakat. 

Istilah budaya pop sendiri dalam bahasa Latin merujuk pada culture of 

people atau budaya orang-orang/masyarakat. Budaya populer bermakna bahwa 

artefak-artefak dan gaya-gaya ekspresi manusia berkembang dari kreativitas 

orang kebanyakan  dan beredar di kalangan orang-orang menurut minat, 

preferensi dan selera mereka (Ibrahim, 2007:xxiii). Menurut Raymond Williams 

(Ibrahim, 2007), budaya pop telah ikut membangun  structure of feeling yang 

telah mengisi kehidupan manusia dan diekspresikan oleh anggota budaya lewat 

komunikasi sehari-hari. Kebudayaan pop adalah kebudayaan yang diproduksi 

secara komersial dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa tampaknya ia akan 

berubah di masa yang akan datang. Signifikansi sosial budaya populer saat ini 

dipertanyakan berdasarkan bagaimana budaya populer itu diidentifikasikan 

dalam budaya massa (Strinati, 2007:2). Menurut Strinati (2007) terdapat tiga inti 

dalam teori budaya populer, yaitu: (a) apa atau siapa yang menentukan budaya 

populer; (b) berkenaan dengan pengaruh komersialisasi dan industrialisasi 

terhadap budaya populer; (c) menyangkut peranan ideologi budaya populer. 

Ibrahim (2007) mengklasifikasikan budaya pop di Indonesia, yaitu: (a) 

budaya pop dan imaji perempuan; (b) budaya pop dan kawula muda; (c) budaya 

pop dan media gaya hidup; (d) budaya pop, politik dan identitas; (d) budaya pop 
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dan budaya pendidikan. Klasifikasi tersebut nampaknya sudah dapat menjangkau 

semua bentuk-bentuk dan aspek dalam budaya populer masyarakat Indonesia. 

Budaya pop dan imaji perempuan merupakan gambaran tentang imaji 

perempuan dengan mitos yang memiliki makna tertentu dan fenomena baru 

sensualisme media dan hegemoni di balik pemujaan tubuh. Budaya pop dan 

kawula muda menggambarkan tentang budaya populer yang disenangi anak 

muda, mulai dari musik, gaya hidup anak muda, penggunaan bahasa dan bentuk-

bentuk komunikasi yang terjadi di kalangan anak muda. Budaya pop dan media 

gaya hidup memberikan gambaran  tentang kebangkitan dan kedigdayaan media 

gaya hidup dengan melihat aspek gaya dalam penampilan, gaya hidup dalam 

beragama dan estetika komoditi yang dibentuk di balik budaya televisi dan 

narasi dalam visual televisi. Budaya pop, politik dan identitas merupakan 

gambaran budaya pop dalam kaitannya dengan politik dan pembentukan 

identitas. Hal tersebut berhubungan dengan meleburnya komunikasi politik 

dalam budaya, simbolisme-tandingan tidak pernah mati yang menciptakan 

kesadaran palsu, teks kekerasan dalam wacana media, fashion dan busana 

sebagai praktek komunikasi dan pembentukan identitas.  Budaya pop dan budaya 

pendidikan menggambarkan kaitan budaya pop dengan komersialisasi dan 

komodifikasi dalam dunia pendidikan. Selain itu juga bersinggungan dengan 

dunia anak di media dan media visual yang telah melahirkan generasi “V”. 

Dalam kenyataanya timbul suatu relevansi antara budaya populer sebagai 

budaya massa. Hal ini kemudian merujuk pada proses industrialisasi dan 

urbanisasi yang terjadi dalam masyarakat. Muncul suatu transformasi yang 



17 
 

radikal yang telah menghilangkan struktur sosial dan nilai-nilai yang sebelumnya 

sangat dipegang teguh oleh masyarakat. Budaya massa adalah budaya populer 

yang diproduksi untuk pasar massal (Strinati,2007:12). Suatu budaya yang 

memberikan ruang yang sempit bagi budaya yang tidak dapat menghasilkan 

uang, yang tidak diproduksi secara massal bagi massa, seperti halnya kesenian 

dan budaya rakyat.  

Di Indonesia saat ini budaya pop berada dalam bentuk mediascape dan 

popscape. Media semakin gencar dalam mengkomersialisasikan budaya pop 

kepada masyarakat Indonesia. Menurut Ibrahim (2007), budaya media dan 

budaya populer sebagai  semacam lanskap budaya yang dipraktekkan, 

disebarkan, dipasarkan dan dimediakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa media dan budaya merupakan dua hal yang saling 

berhubungan dalam penyebaran budaya pop di Indonesia. Dalam kajian budaya 

pop juga terdapat makna yang saling bersaing untuk menguasai medan makna 

yang berdasarkan pada kekuatan simbolik. 

Konsep budaya pop dalam penelitian ini lebih fokus pada budaya pop 

Amerika yang masuk ke Indonesia. Budaya pop tersebut terlihat dalam produk-

produk Amerika yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Seperti 

yang dijelaskan di atas bahwa media dan budaya saling berhubungan, budaya 

Amerika dapat masuk ke Indonesia juga melalui media. Budaya populer 

Amerika - film-film Hollywood, citra iklan, pengemasan, pakaian dan musik – 

menawarkan suatu ikonigrafi yang kaya, sekumpulan simbol, objek dan artefak-

artefak yang dapat disusun dan disusun ulang oleh kelompok-kelompok yang 
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berbeda dalam jumlah kombinasi yang tak terbatas banyaknya. Dan makna 

setiap pilihan ditransformasikan menjadi objek-objek tersendiri – celana jins, 

lagu rock, potongan rambut gaya Tony Curtis, kaus kaki pendek dan sebagainya 

– tercabut dari konteks historis maupun kultural aslinya dan disejajarkan dengan 

tanda-tanda dari sumber lain.(Hebdige, 1988:74) 

 

2.1.5 Semiotika 

Semiotik atau ada yang menyebut dengan semiotika berasal dari kata 

Yunani semeion yang berarti “tanda” atau “seme” yang berarti “penafsiran 

tanda”. Istilah semeion tampaknya diturunkan dari  kedokteran hipokratik atau 

asklepiadik dengan perhatiannya pada simtomatologi dan diagnostik inferensial 

(Sobur, 2006:95). Semiotika menurut Zoest (1992) adalah studi tentang tanda 

dan segala yang berhubungan dengannya; cara berfungsinya, hubungannya 

dengan tanda-tanda yang lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka 

yang mempergunakannya. Menurut John Fiske (2004), semiotika adalah studi 

tentang penandaan dan makna dari sistem tanda, ilmu tentang tanda, ilmu 

tentang bagaimana makna dibangun dalam teks media atau studi tentang 

bagaimana tanda dari jenis karya apapun dalam masyarakat yang 

mengkomunikasikan makna. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya 

sendiri, dan makna ialah hubungan antara subjek atau ide dan suatu tanda. 

Konsep dasar ini mengikat bersama seperangkat teori yang amat luas berurusan 

dengan simbol, bahasa, wacana, dan bentuk non-verbal, teori yang menjelaskan 

bagaimana tanda berhubungan dengan maknanya dan bagaimana tanda disusun. 
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Para ahli melihat semiotika sebagai ilmu atau proses yang berhubungan dengan 

tanda (Sobur, 2006:16). 

Semiotika merupakan bidang studi yang mempelajari makna atau arti dari 

suatu tanda atau lambang (Sobur, 2006:11). Tanda adalah basis dari seluruh 

komunikasi. Dalam definisi Saussure (Sobur,2006:12), semiologi merupakan 

sebuah ilmu yang mengkaji tentang kehidupan tanda-tanda di tengah masyarakat. 

Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana terbentuknya tanda-tanda 

beserta kaidah-kaidah yang mengatur. 

 

2.1.6. Teori Charles Peirce 

Charles Sanders Peirce (Zoest, 1992), ahli filsafat dan tokoh terkemuka 

dalam semiotika modern Amerika menegaskan bahwa manusia hanya dapat 

berfikir dengan sarana tanda dan manusia hanya dapat berkomunikasi dengan 

sarana tanda. Tanda yang dimaksud dapat berupa tanda visual yang bersifat non-

verbal, maupun yang bersifat verbal. Secara singkat, tanda terkait dengan logika 

karena tanda adalah pikiran sebagi artikulasi bentuk-bentuk logika 

(Lechte,2001:226). Peirce juga menjelaskan bahwa satu-satunya pikiran yang 

bisa dipikirkan adalah pikiran yang ada dalam tanda. Teori dari Peirce menjadi 

grand theory dalam semiotik. Hal ini berarti bahwa teori yang dikemukakan oleh 

Peirce merupakan pondasi awal dalam mengkaji semiotika. Peirce memandang 

tanda bukanlah sebagai sebuah struktur, melainkan bagian dari proses 

pemahaman. Gagasannya bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari semua 

sistem penanda (Sobur, 2006:97). Bagi Peirce, terdapat prinsip mendasar dari 
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sifat tanda, yakni: sifat representatsif dan sifat interpretatif. Sifat representatif 

tanda berarti tanda mewakili sesuatu yang lain (something that represents 

something else). Sedangkan sifat interpretatif artinya bahwa tanda tersebut 

memberikan peluang bagi interpretasi tergantung kapada siapa yang memakai 

dan menerimanya.   

Model tanda yang dikemukakan Peirce adalah triadik, dan tidak memiliki 

ciri struktural sama sekali (Hoed, 2002:21).  Prinsip dasarnya adalah bahwa 

tanda bersifat representatif yaitu tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu 

yang lain. Peirce memandang adanya relasi triadik dalam semiotika, yakni antara 

repretasement, objek dan interpretant. Dengan demikian proses semiotika adalah 

suatu proses pemaknaan tanda yang bermula dari persepsi atas dasar (ground) 

tanda (repretasement), misalnya: melihat asap dari jauh. Pada proses selanjutnya 

dasar itu merujuk pada objek dan akhirnya terjadi interpretant. Manusia akan 

mengaitkan dasar (ground) dengan suatu pengalaman, misalnya: asap akan 

dikaitkan dengan kebakaran. Jadi kebakaran itu dirujuk oleh asap atau dasar 

(asap) merujuk kepada objek (kebakaran). Proses terakhir adalah interpretan, 

manusia akan menafsirkan kebakaran itu pada sebuah rumah yang sebelumnya 

telah dikenalnya. Proses pemaknaan tanda pada Peirce mengikuti hubungan 

antara tiga titik yaitu representamen, objek dan interpretan. 

Representament/tanda adalah bagian tanda yang dapat dipersepsi secara fisik 

atau mental, yang merujuk pada sesuatu yang diwakili oleh objek. Kemudian 

interpretant adalah bagian dari proses yang menafsirkan hubungan antara  

representament dan objek. Teori Charles Peirce tentang tanda  memperlihatkan 
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pemaknaan tanda sebagai suatu proses kognitif dan bukan sebuah struktur. 

Model Peirce dapat digambarkan dalam segitiga berikut (Fiske, 1990:42): 

Bagan 2.1.  

Model Semiotik Peirce 

 

 

 

 

 

  

Peirce juga memandang bahwa bahasa sangat terkait dengan realitas, 

karena semiotika merupakan konfigurasi metode memaknai realitas secara 

bertahap. Dalam memaknai suatu realitas, subjek memahaminya berdasarkan 

keberlakuan suatu tanda. Keberlakuan tanda ini bersifat trikotomi. Trikotomis 

kategori tanda menurut Peirce adalah sebagai berikut: 

1. Tahap kepertamaan (firstness)  

Merupakan  saat tanda dikenali pada tahap awal secara prinsip saja. Firstness 

adalah keberadaan seperti apa adanya tanpa menunjuk ke sesuatu yang lain, 

keberadaan dari kemungkinan yang potensial. Tingkat pemahaman subjek 

dan eksistensi tanda-tanda masih potensial dan perasaan. Tahap ini dapat 

disebut sebagai tahap pencerapan potensi. 

 

 

Tanda 

Obyek Interpretan 
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2. Tahap kekeduaan ( secondness)  

Merupakan saat dimana tanda dimaknai secara individual. Tingkat 

pemahaman dan eksistensi tanda sudah berhadapan atau konfrontasi dengan 

realitas ketika subjek memahami eksistensi realitas. Tahap ini dapat disebut 

sebagai pencerapan aktualitas. 

3. Tahap keketigaan ( thirdness)  

Merupakan saat tanda dimaknai secara tetap sebagai kovensi. Konsep tiga 

tahap ini penting untuk memahami bahwa dalam suatu kebudayaan kadar 

pemahaman tanda tidak sama pada semua anggota kebudayaan tersebut. 

Tingkat pemahaman dan eksistensi  tanda ketika sudah terformulasikan 

aturan atau hukum yang berlaku umum untuk mengkonstitusi pemahaman 

subjek terhadap realitas. Tahap ini dapat disebut sebagai abstraksi. 

Peirce mengatakan bahwa tanda itu sendiri adalah contoh dari 

kepertamaan, objeknya adalah kekeduaan, dan penafsirnya adalah contoh dari 

keketigaan (Lechte,2001:227). Selanjutnya Peirce, dalam mengkaji objek yang 

dipahaminya, segala sesuatunya akan dilihat dari tiga jalur logika, yaitu: (1) 

hubungan representamen dengan jenis representamen, (2) hubungan jenis 

representamen dengan objek dan (3) hubungan jenis representamen dengan 

interpretan (Rusmana, 2005:52). 

 

2.1.6.1. Hubungan Representamen dengan Jenis Representamen 

Dalam analisis semiotiknya Peirce membagi tanda berdasarkan sifat 

ground menjadi tiga kelompok yakni qualisigns, sinsigns dan legisigns.  
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1. Qualisigns adalah tanda-tanda yang merupakan tanda berdasarkan suatu 

sifat. Contoh, sifat merah merupakan qualisgins karena merupakan tanda 

pada bidang yang mungkin. 

2. Sinsigns adalah tanda yang merupakan tanda atas dasar tampilannya dalam 

kenyataan. Semua pernyataan individual yang tidak dilembagakan 

merupakan sinsigns. Sebuah jeritan bisa berarti kesakitan, keheranan atau 

kegembiraan. 

3. Legisigns adalah tanda-tanda yang merupakan tanda atas dasar suatu 

peraturan yang berlaku umum, sebuah konvensi, sebuah kode. Tanda lalu 

lintas adalah sebuah legisigns. Begitu juga dengan mengangguk, 

mengerutkan alis, berjabat tangan dan sebagainya. 

 

2.1.6.2. Hubungan Representamen dengan Objek 

Peirce berdasarkan obyeknya membagi tanda atas ikon, indeks dan 

simbol. Ini merupakan pemikiran Peirce yang cukup penting, karena pada tahap 

ini terjadi pemilahan tanda dari sisi acuannya. 

1. Ikon adalah tanda yang hubungan antar petanda dan penandanya bersifat 

bersamaan berbentuk ilmiah. Dalam hal ini ikon merupakan hubungan antara 

tanda dan obyek atau acuan yang bersifat kemiripan. Contoh: dalam bingkai 

foto terdapat foto Sultan Hamengkubuwono X dengan peta Jogja. Foto Sri 

Sultan merupakan ikon dari pak Sultan dan peta Jogja adalah ikon dari 

wilayah kota Jogja. 
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2. Indeks merupakan tanda yang menunjukkan adanya hubungan konvensional 

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

atau tanda yang langsung mengacu pada kenyataan. Contohnya: asap dan api, 

asap menunjukkan adanya api.  

3. Simbol merupakan tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara 

petanda dan penandanya. Hubungan antara keduanya bersifat arbitrer atau 

semena, hubungan berdasarkan suatu perjanjian masyarakat. Contoh: burung 

Garuda Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah burung yang memiliki arti 

yang kaya akan makna, tetapi bagi masyarakat di luar Indonesia akan 

diartikan sebagai burung elang biasa.  (Sobur,2003:41-42). 

 

2.1.6.3. Hubungan Representamen dengan Interpretan 

 Berdasarkan hubungan antara jenis representamen dengan interpretan, 

Peirce membagi tanda menjadi rheme, dicent dan argument. 

1. Rheme merupakan representamen yang masih memiliki berbagai 

kemungkinan untuk diinterpretasikan oleh interpretan. 

2. Dicent merupakan representamen yang sudah dapat dijadikan fakta yang 

nyata dan memiliki makna tertentu. 

3. Argument merupakan representamen yang sudah dihubungkan dengan kaidah 

atau proposisi tertentu.  
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Bagan 2.2.  

Trikotomi Peirce 

 

     Qualisign  

 

 

      Sinsign         Legisign 

    Representamen 

 

 

 

 

 

 

 

  Interpretan            Objek 

        Rheme Ikon 

 

 

 

Dicent      Argument Indeks     Simbol 

 

Apapun masalahnya, Pierce telah membentuk sejumlah besar trikotomi, 

dalam kasus pembagian tanda, di mana dia membentuk suatu trikotomi dasar 

dari berbagai trikotomi. Rangkuman tiga trikotomi tanda menurut Peirce dapat 

dilihat dalam tabel berikut (Lechte, 2001:229): 
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Tabel 2.1.  

Rangkuman Trikotomi Tanda Peirce 

 

1st 2nd 3rd 

Qualisign 

(=suatu kualitas yang 

merupakan suatu tanda) 

Ikon 

(= tanda yang memiliki 

kualitas objek yang 

didenotasikan) 

Rheme/terms 

(= tanda suatu 

kemungkinan kualitatif, 

yaitu bahwa ia mewakili 

suatu objek yang mungkina 

ada) 

Sinsign 

(“sin”= “hanya sekali”: 

peristiwa yang merupakan 

sebuah tanda) 

Indeks 

(= tanda yang 

mendenotasikan suatu 

objek melalui 

keterpengaruhan pada 

objek itu) 

Dicent/proposition 

(= tanda ekstensi aktual 

suatu objek) 

Legisign 

(= hukum yang berupa 

tanda. Setiap tanda 

konvensional adalah 

sebuah legisign) 

Symbol 

(= sebuah tanda 

konvensional) 

Argument 

(= tanda suatu hukum) 
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Ada berbagai macam semiotika diantaranya adalah semiotika analitik dan 

semiotika kultural yang akan ada dalam penelitian ini. Semiotika analitik 

merupakan semiotik yang menganalisis sistem tanda (Sobur, 2006:100). Menurut 

Peirce, semiotik berobjekkan tanda dan dapat dianalisis menjadi ide, objek dan 

makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban 

yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada objek tertentu. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa antara ketiga unsur tersebut memiliki hubungan yang sangat 

erat dan mendukung satu sama lain, seperti yang terdapat dalam pembuatan 

video klip musik. Sedangkan semiotik kultural merupakan semiotik yang khusus 

menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu 

(Sobur, 2006:101). Setiap masyarakat memiliki budaya masing-masing dan 

dapat berupa suatu tanda yang memiliki makna. Tanda tersebut tentunya akan 

membedakan sistem kebudayaan masyarakat satu dengan masyarakat yang 

lainnya. Dalam penelitian ini semiotika kultural akan dikaitkan dengan semiotika 

analitik. Pemaknaan suatu ikon budaya Amerika yang dibuat menggunakan 

ideologi orang Indonesia dan dikaitkan dengan realitas yang terjadi di Indonesia 

saat ini. 

  

2.2.7. Video Klip 

Video klip merupakan sebuah film lagu, kombinasi dari lagu seorang 

musisi atau grup, dengan gambar visual/visual images (Epstein,2004).  Gaya 

dalam video klip musik dapat mencerminkan suasana tema dari album musik, 

memvisualisasikan isi syair lagu melalui beberapa gaya. Secara umum definisi 
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video klip adalah kumpulan potongan-potongan visual yang dirangkai dengan 

atau tanpa efek-efek tertentu dan disesuaikan berdasarkan ketukan-ketukan pada 

irama lagu, nada, lirik, instrumennya dan penampilan band, kelompok musik 

untuk mengenalkan dan  memasarkan produk (lagu) agar masyarakat dapat 

mengenal yang selanjutnya membeli kaset, CD, dan DVD. Perkembangannya 

dimulai pada tahun 1960an hingga 1970an dan band yang membuat video klip 

pada saat itu adalah The Beatles. Video klip berkembang pesat pada tahun 80an 

dengan adanya Music Television (MTV). Banyak musisi dunia yang membuat 

video klip sebagai sarana promosi musik mereka. 

Video klip berperan penting sebagai sebagai sarana promosi, karena 

dapat membantu mendongkrak penjualan rekaman (Folkerts,2004:307). 

Sehingga dibutuhkan suatu kreatifitas dalam pembuatannya. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa video klip merupakan suatu karya seni. Video klip memiliki 

pengaruh yang sangat besar dalam promosi dan belakangan ini lebih kuat dari 

radio, dan tak ada yang menyangka bahwa video dapat mencapai tingkatan 

tersebut (Folkerts, 2004:308). 

 

2.2 Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini akan dianalisis video klip “Amerika” versi 1 dari 

grup band Armada Racun. Armada Racun memiliki suatu ideologi tersendiri 

dalam pembuatan video klip dan akan berdampak pada pemilihan ikon dalam 

video klip tersebut. Ideologi dan tanda memiliki hubungan khusus yang tidak 

dapat dipisahkan dan akan berpengaruh terhadap hasil pemaknaan. Hal ini 
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tentunya tidak dapat lepas dari konteks dan teks dalam suatu sistem tanda. 

Terdapat 14 tanda dalam video klip tersebut dan hampir semuanya adalah 

produk dari Amerika. Tanda-tanda yang ada dalam video klip tersebut kemudian 

akan dikaji menggunakan teori semiotika dari Charles Peirce.  Teori Peirce 

tersebut digunakan untuk memaknai hubungan tanda, objek dan interpretan 

(triangle of meaning). Setiap tanda dalam video klip tersebut akan dikaji 

menggunakan teori tersebut, sehingga akan diketahui makna dari tanda-tanda 

tersebut. Pemaknaan tanda tersebut kemudian akan dihubungkan dengan  realita 

budaya pop yang terjadi di Indonesia. Selain itu untuk menggambarkan budaya 

massa Amerika yang ada di Indonesia. 

 

Bagan 2.3. 

Kerangka Pikir 
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