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BAB VI 

ANALISA SEMIOTIKA VIDEO KLIP ARMADA RACUN 

 

6.3. Analisis Triadik Peirce 

Menurut Peirce sebuah tanda mengacu pada sebuah acuan dan 

representasi adalah fungsi utamanya. Hal ini juga mengacu pada definisi tanda 

itu sendiri sebagai sesuatu yang memiliki bentuk fisik dan merujuk pada sesuatu 

lain dari tanda tersebut. Model semiotik Peirce diperlukan tiga unsur utama yang 

bisa digambarkan sebagai metode analisis, yaitu objek, tanda dan interpretan. 

Tanda dapat berbentuk sebagai gambar dan tulisan, sedangkan bentuk objek 
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adalah sesuatu yang dirujuk tanda. Sementara interpretan adalah tanda yang 

dalam pikiran seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda, maka 

muncullah makna tentang sesuatu yang diwakili tanda tersebut. Menurut 

Thompson (1990) budaya adalah pola makna yang tertancap dalam bentuk 

simbolik, termasuk tindakan, ujaran dan objek-objek yang bermaskna dari 

berbagai jenis, yang menjadi dasar individu berkomunikasi satu sama lain dan 

berbagai pengalaman, konsepsi dan keyakinan mereka. Video klip Armada 

Racun merupakan salah satu gambaran definisi tersebut. Armada Racun 

berkomunikasi dengan khayalak melalui simbol-simbol yang penuh makna 

tentang budaya populer. Simbol tersebut digunakan Armada Racun berdasarkan 

pengalaman-pengalaman para personelnya dan membentuk suatu keyakinan 

tertentu. Apabila digambarkan hubungan antara objek, tanda dan interpretan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagan 6.1. 

Hubungan antara tanda, objek dan interpretan  

pada video klip “Amerika” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJEK 

Bentuk-bentuk budaya 

populer di Indonesia 

TANDA 

Keseluruhan gambar 

dan tulisan dalam 

Video Klip Amerika 

INTERPRETAN 

Hasil interpretasi peneliti 

dalam melihat hubungan 

keseluruhan gambar 

dengan realita budaya 

populer  
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Analisis triadik Peirce video klip Armada Racun yang berjudul 

“Amerika” dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 6.1.  

Analisa Triadik 

No Interpretan Objek Tanda 

1.   Escalator yang dapat membawa suatu 

benda ke atas atau ke bawah. 

Escalator di pusat perbelanjaan Escalator 

2.  Kardus merupakan suatu benda yang 

dapat mengemas suatu barang 

sehingga barang tersebut terlindungi 

Kardus yang dapat digunakan untuk 

mengemas suatu barang 

Kardus kotak berwarna 

cokelat 

 

3.  Armada Racun memainkan dua bass, Alat musik yang dimainkan oleh Kardus bergambar ikon 
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satu keybord, satu drum dan mic 

untuk menyanyi. 

Armada Racun alat musik 

4. Dalam video klip tersebut Armada 

Racun menyanyikan lagu yang 

berjudul Amerika. 

Grup band Armada Racun yang 

menyanyikan lagu Amerika 

Kardus bertuliskan 

Armada Racun dan 

Amerika 

5. Lirik lagu Amerika divisualisasikan 

dalam tulisan di media kardus. 

Lirik lagu Amerika Kardus bertuliskan “Kami 

Bangsa Indonesia”, 

“Mengaku” dan 

“Berbangsa Satu” 

6. Para personel Armada Racun yang 

membawakan lagu tersebut dan 

divisualisasikan di media kardus. 

Personil Armada Racun Kardus bergambar ikon 

wajah 

7. Coca Cola adalah produk Amerika 

dan menggantikan lirik Amerika 

dalam lagu tersebut. 

 

Produk minuman Coca Cola Kardus bergambar ikon 

Coca Cola 

8. Facebook adalah produk Amerika dan 

menggantikan lirik Amerika dalam 

lagu tersebut. 

Situs jejaring Facebook. 

 

Kardus bergambar ikon 

Facebook 

9. Mc.Donald adalah produk Amerika 

dan menggantikan lirik Amerika 

dalam lagu tersebut. 

Makanan cepat saji Mc.Donald Kardus bergambar ikon 

Mc.Donald 

10 MTV adalah produk Amerika dan 

menggantikan lirik Amerika dalam 

lagu tersebut. 

Program acara musik MTV Kardus bergambar ikon 

MTV 

11 Apple adalah produk Amerika dan 

menggantikan lirik Amerika dalam 

lagu tersebut. 

Produk Apple Kardus bergambar ikon 

Apple 

12 Durex adalah produk Amerika dan 

menggantikan lirik Amerika dalam 

lagu tersebut. 

Produk Durex Kardus bergambar ikon 

Durex 
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13 Dove adalah produk Amerika dan 

menggantikan lirik Amerika dalam 

lagu tersebut. 

Produk Dove Kardus bergambar ikon 

Dove 

14 Jeep adalah produk Amerika dan 

menggantikan lirik Amerika dalam 

lagu tersebut. 

Produk mobil Jeep Kardus bergambar ikon 

Jeep 

15 Harley Davidson adalah produk 

Amerika dan menggantikan lirik 

Amerika dalam lagu tersebut. 

Produk motor gedhe Harley Davidson. Kardus bergambar ikon 

Harley Davidson 

16 Marlboro adalah produk Amerika dan 

menggantikan lirik Amerika dalam 

lagu tersebut. 

Produk rokok Marlboro Kardus bergambar ikon 

Marlboro 

17 Shell adalah produk Amerika dan 

menggantikan lirik Amerika dalam 

lagu tersebut. 

Produk Shell Kardus bergambar ikon 

Shell 

18 Disney adalah produk Amerika dan 

menggantikan lirik Amerika dalam 

lagu tersebut. 

Program acara Disney Kardus bergambar ikon 

Disney 

19 Levi’s adalah produk Amerika dan 

menggantikan lirik Amerika dalam 

lagu tersebut. 

Produk Levi’s Kardus bergambar ikon 

Levi’s 

20 Playboy adalah produk Amerika dan 

menggantikan lirik Amerika dalam 

lagu tersebut. 

Majalah dewasa Playboy Kardus bergambar ikon 

Playboy 

21 Dolar merupakan mata uang dari 

Amerika 

Mata uang dolar Kardus bergambar ikon 

dolar 

22 Hide project merupakan eksekutor 

dalam pembuatan video 

klip”Amerika”, sedangkan 

GuntingBatu merupakan konseptor. 

Hide Project dan Gunting Batu Kardus bertuliskan Hide 

Project Indonesia dan 

Gunting Batu 
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Sumber: Analisa Data Primer 2012 

 

6.4. Makna Tanda Dalam Video Klip “Amerika” 

6.2.1. Escalator 

Gambar 1. Escalator 

 

Sumber: Data Primer 2012 

Escalator merupakan elemen yang sangat penting dalam video ini. 

Secara visual, escalator yang ada dalam video klip ini hanya escalator yang naik 

saja. Angle yang dipilih dalam pengambilan gambar adalah kamera yang diam 

dan fokus pada satu objek saja. Pada tingkat firstness, tanda ini dimaknai sebagai 

sebuah escalator yang naik. Selanjutnya pada tingkat secondness,  tanda ini 

dimaknai sebagai sebuah escalator yang berada di dalam sebuah pusat 

perbelanjaan. Dalam tingkat thirdness, tanda tersebut merupakan simbolisasi dari 

pusat perbelanjaan yang menjual berbagai produk massa.  Uraian kategori tanda 

escalator adalah sebagai berikut:  

1. Berdasarkan sifat representamen 
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Pada level qualisign, escalator dimaknai sebagai tangga yang 

menggunakan mesin dapat berjalan. Pada level ini escalator dapat 

dimaknai sebagai tangga berjalan yang memiliki potensi untuk dimaknai 

apapun. Kemudian pada level sinsign, escalator pada video klip ini 

merupakan escalator yang berada di pusat perbelanjaan. Hal ini dapat 

terjadi karena escalator  tersebut dikaitkan dengan konteks produk-

produk massa yang ada di dalam video klip tersebut. Selain itu, lagu ini 

juga merujuk pada budaya kapitalisme yang memungkinkan pusat 

perbelanjaan menjadi salah satu bagiannya. Pada level legisign, escalator 

memiliki makna sebagai tangga berjalan yang dapat membantu manusia 

untuk naik ke tingkat atas. Escalator dapat memudahkan manusia untuk 

naik ke atas tanpa harus berjalan. Hal ini sudah menjadi kesepakatan 

bersama tanpa harus ada hukum yang mengaturnya. 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Gambar ini menunjukkan bahwa gambar escalator merupakan ikon dari 

escalator. Dalam kaitannya dengan indeks, escalator dapat memiliki 

makna bahwa dalam pusat perbelanjaan pasti terdapat escalator. Sebagai 

suatu simbol, escalator mengandung makna sebagai sarana untuk 

membantu orang untuk naik ke tingkat atas secara praktis dan tanpa 

usaha untuk berjalan. 

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 

Dalam kategori ketiga, escalator termasuk dalam rheme, dicent dan 

argument. Rheme tanda tersebut adalah escalator merupakan gambaran 
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suatu realita tentang pusat perbelanjaan. Suatu tempat dimana produk 

budaya pop diperjualbelikan. Dicent tanda tersebut adalah escalator yang 

naik merupakan gambaran tentang semakin meningkatnya produk-produk 

budaya populer yang ada di Indonesia. Fakta yang ada saat ini 

menunjukkan bahwa produk-produk dari luar negeri memang semakin 

banyak beredar di Indonesia. Masyarakat juga lebih senang dan bangga 

menggunakan produk budaya massa tersebut. Sehingga daya cipta dari 

masyarakat sendiri menjadi berkurang dan lebih menjadi konsumen. 

Sedangkan argument tanda tersebut adalah Indonesia merupakan salah 

satu negara berkembang yang menjadi sasaran kapitalisme Amerika. 

Banyak sekali produk budaya Amerika yang ditawarkan dan masyarakat 

menyukainya. Escalator merupakan salah satu representasi budaya 

Amerika yang semakin menanjak naik yang dijual di berbagai pusat 

perbelanjaan. 

Menurut Ibrahim (2007), salah satu indikasi globalisasi dan kapitalisme 

adalah menjamurnya pusat perbelanjaan dengan bergaya semacam shopping 

mall, kawasan hunian mewah, dan  apartemen. Dalam kaitannya dengan 

pendapat Ibrahim tersebut, escalator telah menjadi tanda yang 

merepresentasikan budaya populer dalam masyarakat Indonesia kontemporer. 

Escalator adalah suatu tanda yang dapat mencerminkan globalisasi dan 

kapitalisme. 

 

6.2.2. Kardus Bertuliskan Armada Racun dan Amerika 



61 
 

 

Gambar 2. Tulisan Armada Racun dan Amerika 

 

Sumber: Data Primer 2012 

 

Gambar 2 merupakan ikon tulisan pertama yang muncul dalam video klip 

ini. Secara visual, potongan gambar tersebut terlihat kardus cokelat yang 

bertuliskan Armada Racun dan Amerika. Pada level firstness, tanda tersebut 

memiliki makna sebagai kardus cokelat bertuliskan Armada Racun dan Amerika. 

Kemudian pada level secondness, tanda tersebut dimaknai sebagai grup band 

Armada Racun dalam video klip tersebut membawakan lagu yang berjudul 

“Amerika”. Sedangkan pada level thirdness, tanda tersebut memiliki makna lagu 

Amerika adalah refleksi tentang budaya Amerika di negeri ini. Uraian kategori 

tanda dalam gambar tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat representamen 

Gambar di atas termasuk dalam qualisign, sinsign dan legisign. 

Qualisign tanda tersebut adalah tulisan Armada Racun dan Amerika pada 

media kardus berwarna cokelat. Sinsign tanda tersebut adalah tulisan 



62 
 

tersebut menggambarkan bahwa yang membawakan lagu Amerika adalah 

Armada Racun. Kemudian tulisan tersebut juga termasuk dalam legisign, 

karena yang memiliki lagu berjudul “Amerika” hanya Armada Racun. 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Pada kategori kedua, tanda tersebut termasuk dalam ikon, indeks dan 

simbol. Tulisan dalam kardus tersebut merupakan ikon dari lagu Amerika 

yang dibawakan oleh Armada Racun. Tulisan Armada racun mewakili 

grup band Armada Racun dan tulisan Amerika mewakili salah satu lagu 

dari Armada Racun yang berjudul Amerika. Sedangkan simbol dalam 

tanda tersebut adalah lagu Amerika sebagai gambaran realita yang ada 

dalam masyarakat yang dibawakan dalam sebuah lagu. Armada Racun 

menganggap bahwa masyarakat Indonesia tidak memiliki identitas yang 

jelas dan lebih mengarah kepada budaya asing. 

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 

Pada kategori ketiga, tanda tersebut termasuk dalam rheme, dicent dan 

argument. Rheme tanda tersebut adalah Armada Racun dan lagu yang 

diciptakannya yang berjudul Amerika. Dicent tanda tersebut adalah 

Armada Racun menciptakan lagu ini berdasarkan realita yang ada di 

masyarakat Indonesia dan apa yang dialami oleh para personel Armada 

Racun. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Armada Racun 

juga mengkonsumsi produk-produk Amerika. Mereka mengakui bahwa 

budaya Amerika juga mereka rasakan. Sedangkan argument tanda 

tersebut adalah suatu sikap yang dimiliki oleh Armada Racun dalam 
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membuat karya seni berdasarkan realita yang dialami. Meskipun judul 

lagu tersebut Amerika, tetapi lagu tersebut tidak bercerita tentang anti-

Amerika. Armada Racun dalam lagu tersebut bercerita tentang produk 

budaya Amerika yang semakin menanjak, kehidupan bangsa ini yang 

semakin ke arah Amerika, dan identitas bangsa yang semakin tidak jelas. 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Kardus Bergambar Alat Musik 

 

Gambar 3. Ikon Alat Musik 
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Sumber: Data Primer 2012 

 

Terdapat empat macam gambar alat musik dalam video klip ini yang 

terkait dengan instrumen yang dimainkan oleh Armada Racun. Pada gambar 

pertama dan kedua terdapat kardus bergambar ikon drum  yang 

merepresentasikan instrumen drum; gambar ketiga terdapat kardus bergambar 

ikon piano dan bass yang merepresentasikan instrumen keybord dan bass; dan 

gambar keempat terdapat kardus bergambar ikon mic dan saxophone yang 

merepresentasikan mic untuk vokal dan instrumen tambahan. Pada level 

firstness, tanda tersebut mengandung makna sebagai kardus cokelat yang 

bergambar ikon alat musik. Kemudian pada level secondness, ikon alat musik 

tersebut menggambarkan instrumen-instrumen yang digunakan oleh Armada 

Racun. Sedangkan pada level thirdness, tanda tersebut mengandung makna 

sebagai keunikan yang dimiliki oleh Armada Racun dalam meramu musik 

mereka sendiri. Uraian kategori tanda dalam kardus yang bergambar ikon alat 

musik adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat representamen 

Berdasarkan sifat representamennya, tanda tersebut termasuk dalam 

qualisign, sinsign dan legisign. Qualisign tanda tersebut adalah kardus 

bergambar ikon drum (pada gambar pertama dan kedua); kardus 

bergambar ikon piano dan bass (pada gambar ketiga); dan kardus 

bergambar ikon bass, mic dan saxophone (pada gambar keempat). 

Sinsign tanda tersebut adalah keempat gambar ikon alat musik tersebut 
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adalah gambaran alat musik yang digunakan olah Armada Racun. 

Sedangkan legisign tanda adalah Armada Racun yang menggunakan 

instrumen drum, piano, bass, mic untuk vokal dan saxophone untuk 

tambahan. 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek  

Pada kategori kedua, tanda tersebut termasuk dalam ikon dan indeks. 

Tanda tersebut merupakan ikon dari alat-alat musik yang dipakai oleh 

Armada Racun. Gambar drum merupakan ikon alat musik drum yang 

dimainkan oleh Somed; gambar bass merupakan alat musik bass yang 

dimainkan oleh Freedy dan Dhani; gambar piano adalah ikon alat musik 

keybord yang dimainkan oleh Yudis; dan gambar terumpet merupakan 

ikon alat musik saxophone yang dimainkan oleh Musadiq.  

Sedangkan indeks adalah hubungan antara gambar alat musik dan  suara 

yang ditimbulkan. Dalam gambar pertama dan gambar kedua terlihat 

drum, pada video klip tersebut awal lagunya adalah suara drum. 

Selanjutnya suara yang ada adalah perpaduan alat musik yang dipakai 

dan digambarkan dalam ikon alat musik. 

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 

Pada kategori ketiga, tanda tersebut merupakan rheme, dicent, dan 

argument. Rheme tanda tersebut adalah visualisasi instrumen alat musik 

yang sangat unik. Dicent tanda tersebut adalah dalam bermusik Armada 

Racun memang menggunakan instrumen musik yang berbeda dengan 

grup band pada umumnya, yaitu menggunakan dua bass, keybord dan 
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drum. Sedangkan argument tanda tersebut adalah Armada Racun yang 

memberikan warna musik baru dalam dunia musik Indonesia. Mereka 

merasa bahwa musik yang sekarang ini ada sangatlah membosankan, 

sehingga mereka berpikir untuk menciptakan musik yang berbeda. 

Menggunakan dua bass merupakan pilihan yang dipilih oleh personel 

Armada Racun untuk membuat keunikan tersebut. Dalam hal ini Armada 

Racun juga ingin menunjukkan bahwa inilah gaya musik mereka. Mereka 

tidak berpedoman pada jalur musik yang sudah ada dan menyebutnya 

sebagai musik Armada Racun yang dapat meracuni. 

 

Tanda yang berupa ikon alat musik merupakan suatu bentuk 

pemberontakan Armada Racun terhadap musik populer yang ada di Indonesia. 

Menurut Adorno, musik populer adalah musik yang terstandarisasi dan 

individualisasi, tetapi Armada Racun ingin keluar dari pakem tersebut. Dalam 

bermusik Armada Racun ingin sesuatu yang berbeda. Hal ini juga terungkap 

dalam hasil wawancara, bahwa sejak awal terbentuknya band ini memang telah 

sepakat untuk membuat komposisi musik yang berbeda. Armada Racun telah 

jenuh dengan musik populer yang ada saat ini. 
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6.2.4. Kardus Bergambar Mic dan Lirik 

Gambar 4. Lirik Pertama 

 

       

       

 

Sumber: Data Primer 2012 
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Gambar 5. Lirik Kedua 

              

            

 

Sumber: Data Primer 2012 

Gambar 4 dan 5 menunjukkan kardus yang terdapat tulisan lirik lagu 

“Amerika”. Terdapat dua bait lirik “Amerika” yang dituliskan dalam media 

kardus berwarna cokelat. Armada Racun menampilkan lirik-lirik lagu “Amerika” 

dalam media kardus seperti ikon-ikon yang lainnya.  Tulisan lirik tersebut 

bertujuan untuk memperjelas lirik yang diucapkan oleh penyanyi. Pada level 

firstness, tanda tersebut memiliki makna sebagai kardus cokelat yang bertuliskan 

lirik. Lirik tersebut dituliskan dalam media kardus untuk memperjelas vokal dari 

penyanyi. Kemudian pada level secondness, tanda tersebut bermakna bahwa lirik 

lagu “Amerika” merupakan plesetan dari naskah Sumpah Pemuda. Pada level 

thirdness, tanda tersebut bermakna bahwa  lirik lagu “Amerika” berkisah tentang 

masyarakat yang mencintai produk budaya Amerika. Uraian kategori tanda 

dalam kardus yang bertuliskan lirik adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat representamen 
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Berdasarkan sifat representamennya, tanda ini termasuk dalam qualisign, 

sinsign dan legisign. Qualisign tanda tersebut adalah kardus cokelat yang 

terdapat lirik lagu “Amerika”. Pada lirik pertama, gambar 1 dan 2 adalah 

Kami Bangsa Indonesia Mengaku Berbangsa Satu; gambar 3 adalah 

Kami Bangsa Indonesia Berbahasa Satu; gambar 4 adalah Kami Bangsa 

Indonesia Mengaku Bertanah Air Satu; gambar 5 adalah Kami Bangsa 

Indonesia Mengaku Semuanya. Pada lirik kedua, gambar 1 adalah Kami 

Murid Indonesia Mengaku Berbangsa Satu; gambar 2 adalah Kami Guru 

Indonesia Mengaku Berbahasa Satu; gambar 3 adalah Kami Rakyat 

Indonesia Mengaku Bertanah Air Satu; dan gambar 5 adalah Kami 

Bangsa Indonesia Mengaku Semuanya. Sinsign  tanda tersebut adalah 

tulisan yang bercerita tentang lagu “Amerika”. Sedangkan legisign tanda 

tersebut adalah  sebagai visualisasi lirik yang dinyanyikan oleh Armada 

Racun dalam media kardus.  

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Pada kategori kedua, tanda ini termasuk ikon. Tanda tersebut merupakan 

ikon dari lirik lagu “Amerika”.  

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 

Tanda ini menjadi rheme ketika dimaknai sebagai lirik lagu yang 

menggambarkan kondisi sosial masyarakat saat ini. Suatu kondisi 

masyarakat yang sudah tidak dapat memaknai arti Sumpah Pemuda. Lirik 

tersebut merupakan plesetan dari kata-kata Sumpah Pemuda.  
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Dicent tanda tersebut adalah Armada Racun menuliskan lirik ini karena 

melihat realita masyarakat Indonesia saat ini. Mereka menganggap 

bahwa Sumpah Pemuda yang sangat Indonesia sekali, tetapi saat ini tidak 

dimaknai lagi oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat lebih 

cenderung menyukai produk-produk budaya asing daripada produk 

budaya sendiri. Mereka juga membuat produk-produk budaya massa 

menjadi lebih membudaya. Hal ini terbukti dengan realita bahwa semakin 

banyaknya produk  asing yang masuk dan daya beli masyarakat juga 

semakin tinggi. Sebagai contoh adalah dalam industri perfilman. Banyak 

masyarakat yang lebih menyukai film-film luar negeri yang Box Office 

daripada film dalam negeri.  

Lagu Armada Racun yang berjudul “Amerika” dalam kajian budaya 

dapat dikatakan sebagai sebuah parodi. Parodi adalah sebuah teks baru yang 

dihasilkan dari sebuah sindiran, plesetan atau lelucon dari bentuk, format atau 

struktur teks rujukan. Tujuannya adalah mengekspresikan perasaan tidak puas, 

tidak senang, tidak nyaman berkenaan dengan intensitas gaya. Teks lagu Armada 

Racun adalah bentuk plesetan dari naskah Sumpah Pemuda. Armada Racun 

menciptakan lagu tersebut didasari pemikiran, bahwa masyarakat Indonesia 

sekarang ini tidak memiliki identitas yang jelas dan tidak sejalan dengan makna 

Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda sangatlah jelas mengandung makna 

tentang ke-Indonesiaan, tetapi makna tersebut telah luntur dan lebih mengarah 

pada budaya barat. 
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6.2.5. Kardus Bergambar Ikon Coca Cola 

 

Gambar 6. Ikon Coca Cola 

 

Sumber: Data Primer 2012 

 

Gambar 6 merupakan kardus cokelat bergambar ikon Coca Cola. Pada 

level firstness, tanda tersebut memiliki makna hanya sebagai kardus cokelat 

bergambar logo Coca Cola. Level secondness, tanda tersebut memiliki makna 

logo yang merujuk pada produk minuman  Coca Cola. Kemudian pada level 

thirdness, tanda tersebut bermakna sebagai produk Coca Cola yang identik 

dengan minuman bersoda dan identik dengan keceriaan. Uraian kategori tanda 

dalam kardus bergambar ikon Coca Cola adalah sebagai berikut:  

1. Berdasarkan sifat representamen 

Berdasarkan sifat representamennya, tanda tersebut termasuk qualisign, 

sinsign dan legisign. Qualisign tanda tersebut adalah  kardus cokelat 

bergambar logo Coca Cola. Sinsign tanda tersebut adalah logo yang 

tertera dalam kardus tersebut merupakan produk minuman bersoda dari 

Amerika bernama Coca Cola. Sedangkan legisign tanda tersebut adalah 

logo Coca Cola yang dapat memberikan kesan suatu kesegaran dan 
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keceriaan. Selain itu tanda tersebut merupakan tanda resmi produk Coca 

Cola yang memiliki hak paten. Orang-orang diseluruh dunia sangat 

mengenali bahwa logo tersebut adalah logo produk Coca Cola.  

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Dalam kategori tanda kedua, tanda tersebut merupakan ikon, indeks dan 

simbol. Tanda tersebut merupakan ikon dari produk Coca Cola. Indeks 

dalam tanda tersebut adalah hubungan antara produk Coca Cola dengan 

keceriaan dan merebaknya produk minuman bersoda. Simbol dalam 

tanda tersebut adalah logo Coca Cola adalah gambaran dari minuman 

yang sangat diperlukan untuk menciptakan keceriaan dan kesegaran 

setiap berkumpul bersama teman. 

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan  

Dalam kaitannya representamen dan interpretan, tanda tersebut termasuk 

dalam rheme, dicent dan argument. Rheme tanda tersebut adalah Coca 

Cola menjadi minuman yang dapat menghilangkan rasa haus dengan 

cepat dengan kesegaran yang ditawarkan. Dicent tanda tersebut adalah 

produk minuman dengan pesan-pesan kegembiraan. Seolah-olah orang 

yang meminum Coca Cola akan merasa ceria dalam setiap aktifitas 

sehari-hari. Sebagai sebuah argument, tanda tersebut bermakna sebagai 

produk budaya pop yang menjamur dalam kehidupan masyarakat. Coca 

Cola merupakan produk yang menjadi the waste maker dalam industri 

minuman yang kemudian banyak produsen yang menirunya. Sehingga 

produk ini juga memiliki istilah Coca Colanisasi dalam budaya pop. 
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Istilah ini muncul ketika Coca Cola menjadi produk yang 

mengkonstruksi selera masyarakat. Coca Cola memiliki trik khusus 

untuk memasarkan produknya dalam masyarakat sehingga produk ini 

sangat diminati oleh masyarakat. 

Ikon Coca Cola dalam video klip tersebut sangatlah erat kaitannya 

dengan istilah Coca Colanisasi dalam budaya pop.  Studi kebudayaan melihat 

bahwa fenomena minuman Coca Cola tidak hanya sebatas minuman untuk 

membunuh rasa haus, tetapi lebih lanjut lagi telah menjadi simbol budaya global. 

Aspek-aspek dalam sebuah produk minuman dapat menjadi acuan bentuk 

budaya pop dalam masyarakat, mulai dari rasa, kemasan, penyebaran, hinggga 

trik pemasarannya. Pada prinsipnya Coca Cola menjadi sebuah minuman yang 

tersebar hingga ke penjuru dunia dan telah menjadi “the waste maker”. Melalui 

prinsip tersebut muncullah suatu istilah Coca Colanisasi.  

Kawula muda juga menjadi sasaran produk tersebut. Produk ini banyak 

menyentuh aspek-aspek keceriaan dan semangat yang identik dengan anak 

muda. Hal ini dapat terlihat dari iklan-iklan Coca Cola yang selalu ientik dengan 

semangat anak muda. Coca Colanisasi kebudayaan pop juga tidak dapat lepas 

dari anak muda yang menjadi sasaran yang tepat bagi budaya asing. Seperti 

halnya produk Coca Cola, budaya asing juga memiliki pengaruh yang kuat pada 

anak muda. 

 

6.2.6. Kardus Bergambar Ikon Facebook 
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Gambar 7. Ikon Facebook 

 

Sumber: Data Primer 2012 

 

Gambar 7 menunjukkan kardus cokelat bergambar ikon Facebook. Pada 

level firstness, tanda tersebut bermakna sebagai kardus cokelat yang bergambar 

ikon Facebook. Kemudian pada level secondness, tanda tersebut bermakna  

tanda tersebut merujuk pada situs jejaring sosial bernama Facebook. Sedangkan 

pada level thirdness, tanda tersebut bermakna sebagai produk budaya yang 

memungkinan seseorang untuk berteman dalam dunia maya dan dapat berbagi 

kepada sesama. Uraian kategori tanda dalam kardus bergambar ikon Facebook 

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat representamen  

Berdasarkan sifat representamennya, tanda tersebut merupakan qualisign, 

sinsign dan legisign. Qualisign tanda tersebut adalah kardus cokelat yang 

bergambar ikon Facebook. Sinsign tanda tersebut adalah sebuah ikon 

yang merujuk pada situs jejaring sosial yang dapat mendekatkan yang 

jauh bernama Facebook. Sedangkan legisign tanda tersebut adalah 
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Facebook merupakan perwujudan dari budaya orang Amerika yang suka 

berbagi dalam dunia maya. 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Pada kategori kedua, tanda tersebut merupakan ikon, indeks dan simbol. 

Tanda tersebut merupakan ikon dari situs jejaring sosial bernama 

Facebook. Indeks dalam tanda tersebut adalah hubungan yang timbul 

antara Facebook dengan budaya masyarakat yang memilih berteman 

dalam dunia maya. Facebook juga telah menjadi simbol pertemanan 

dalam dunia maya.  

 

 

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan  

Pada kategori ketiga, tanda tersebut termasuk dalam rheme, dicent dan 

argument. Rheme tanda tersebut adalah logo yang bermakna suatu 

jejaring sosial yang sangat membudaya. Dicent tanda tersebut adalah 

Facebook memiliki makna sebagai situs jejaring yang dapat mendekatkan 

yang jauh. Pengguna Facebook juga dapat berbagi kepada orang lain 

tentang apa yang dirasakan, kejadian-kejadian dan berbagai macam 

informasi. Sedangkan argument tanda tersebut adalah awalnya Facebook 

diciptakan oleh Mark  Zukerburg untuk keperluan internal suatu kampus 

di Amerika. Tujuannya hanyalah untuk dapat berbagi segala bentuk 

informasi. Tetapi, tujuan Facebook yang memungkinkan orang yang jauh 

menjadi sangat dekat dapat dipatahkan. Karena, dalam kenyataannya 
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banyak pengguna Facebook yang berada di tempat yang sama dan dalam 

waktu yang sama dapat saling berbagi. Hal ini memunculkan suatu 

pandangan bahwa Facebook merupakan situs jejaring yang dapat 

menjauhkan yang dekat. Orang lebih memilih berkomunikasi lewat 

Facebook dari pada berkomunikasi secara langsung. Timbul suatu 

pergeseran sistem komunikasi yang dilakukan oleh manusia.  

Dalam video ini Facebook juga dapat mewakili situs-situs jejaring sosial 

yang lain yang memungkinkan manusia untuk dapat berkomunikasi 

dalam dunia maya. Facebook dipilih dalam video ini, karena Facebook 

adalah situs jejaring sosial yang memiliki pengguna terbanyak di dunia. 

Indonesia adalah salah satu negara  dengan jumlah pengguna Facebook 

terbanyak. 

Facebook merupakan bentuk budaya pop yang berhubungan dengan 

dunia maya. Suatu bentuk dunia baru yang dapat menghubungkan orang di mana 

pun dia berada, seakan dunia tersebut dapat mendekatkan yang jauh. Facebook 

adalah suatu bentuk baru dalam komunikasi yang terjadi saat ini. Dengan adanya 

Facebook orang menjadi gemar berkomunikasi melalui media tersebut dalam 

dunia yang tidak nyata, sehingga mengurangi intensitas komunikasi secara 

langsung. Timbul pergeseran makna komunikasi akibat adanya Facebook. 

Facebook merupakan perwujudan dari istilah yang disebut The Ne(X)t 

Generation, yaitu generasi yang diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan budaya 

baru media digital yang interaktif, desosialisasi, berkomunikasi utama lebih ke 

arah personal, melek komputer dan internet. 
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6.2.7. Kardus Bergambar Ikon Marlboro 

 

Gambar 8. Ikon Marlboro 

 

  Sumber: Data Primer 2012 

Gambar 8 merupakan kardus bergambar logo produk rokok Marlboro.  

Pada level firstness, tanda tersebut hanya sebagai kardus cokelat yang terdapat 

gambar logo Marlboro. Level secondness, tanda tersebut merujuk pada produk 

rokok Amerika bemerek Marlboro. Sedangkan pada level thirdness¸tanda 

tersebut bermakna sebagai produk yang menggambarkan sebuah rokok yang 

memberikan rasa asli Amerika dengan kemasan yang sangat Amerika sekali. 

Uraian kategori tanda dalam kardus bergambar logo Marlboro adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan sifat representamen  

Pada kategori ini, tanda tersebut merupakan qualisign, sinsign dan 

legisign. Qualisign tanda tersebut adalah  hanyalah kardus cokelat 

dengan gambar logo rokok Marlboro berwarna hitam. Sinsign tanda 

tersebut mengacu pada produk rokok asli Amerika yang bernama 

Marlboro. Selain itu tanda tersebut juga dapat dikatakan sebagai legisign. 
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Karena, tanda tersebut merupakan gambaran budaya koboi Amerika yang 

telah melekat pada produk tersebut. 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Pada kategori kedua, tanda tersebut merupakan ikon, indeks dan simbol. 

Tanda tersebut merupakan ikon dari produk rokok Marlboro. Indeks 

dalam tanda tersebut adalah hubungan yang muncul dari produk rokok 

Marlboro dengan konsumenisme terhadap produk rokok yang juga 

semakin meningkat. Sedangkan sebagai sebuah simbol, tanda tersebut 

merupakan simbol dari produk rokok yang identik dengan koboi 

Amerika. 

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 

Pada kategori ketiga, tanda tersebut termasuk dalam rheme, dicent dan 

argument.  Rheme ketika Marlboro dimaknai sebagai rokok para laki-laki 

sejati. Kemungkinan ini muncul dari budaya yang ditampilkan rokok ini. 

Produk ini sangat indentik dengan koboi Amerika yang menunggang 

kuda dengan gagahnya. Hal ini kemudian mengacu pada penikmat rokok 

Marlboro. Pada level ini, tanda menjadi sebuah dicent.  Dalam kategori 

ketiga, rokok Marlboro memberikan kesan bahwa orang yang merokok 

produk ini adalah laki-laki sejati. Argument tanda tersebut adalah 

Marlboro menawarkan cita rasa Amerika bagi para perokok. Hal ini 

dapat dilihat dalam kemasan dan iklan yang identik dengan koboi 

Amerika yang memberi kesan sebagai laki-laki sejati. 
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Marlboro adalah suatu bentuk budaya pop dan media gaya hidup yang 

berkaitan dengan iklan gaya hidup, budaya citra dan budaya cita rasa. Dalam era 

globalisasi informasi seperti sekarang ini yang berperan besar dalam membentuk 

budaya citra dan budaya cita rasa adalah gempuran iklan yang menawarkan gaya 

visual. Menurut Ibrahim (2007), dalam iklan sebuah produk dapat 

merepresentasikan gaya hidup dan pentingnya citra diri dalam dunia publik. 

Dalam sebuah produk rokok Marlboro ditanamkan suatu  citra tentang koboi 

laki-laki. Seorang perokok yang memilih produk ini kemudian memiliki citra 

sesuai dengan pencintraan yang telah dibuat oleh produk tersebut. 

6.2.8. Kardus Bergambar Ikon Mc.Donald 

 

Gambar 9. Ikon Mc.Donald 

 

Sumber: Data Primer 2012 

 

Gambar 9 merupakan kardus bergambar logo Mc. Donald. Pada level 

firstness, tanda tersebut dimaknai sebagai kardus cokelat yang terdapat logo Mc. 

Donald. Selanjutnya pada level secondness, tanda ini merujuk pada makanan 
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cepat saji ala Amerika bernama Mc. Donald. Pada level thirdness, tanda tersebut 

bermakna bahwa Mc. Donald telah menjadi suatu sistem dalam menyajikan 

makanan cepat saji yang sangat mendunia. 

1. Berdasarkan sifat representamen 

Pada kategori pertama, tanda tersebut merupakan qualisign, sinsign dan 

legisign. Qualisign tanda tersebut adalah sebuah kardus yang tergambar 

logo Mc. Donald. Sinsign tanda tersebut adalah tanda tersebut mengacu 

pada produk makanan cepat saji Mc.Donald yang berasal dari Amerika. 

Sedangkan legisign tanda tersebut adalah Mc.Donald telah menjadi 

pilihan yang digunakan untuk menggambarkan budaya instan. 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Pada kategori kedua, tanda tersebut termasuk adalam ikon, indeks dan 

simbol. Gambar dalam kardus tersebut merupakan ikon dari produk 

Mc.Donald. Indeks dalam tanda tersebut adalah hubungan yang muncul 

antara Mc. Donald dan budaya serba instan yang sangat disenangi 

masyarakat saat ini. Tanda tersebut juga menjadi simbol kemewahan dan 

makanan yang cepat saji.  

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 

Pada kategori ketiga, tanda tersebut termsauk dalam rheme, dicent dan 

argument. Rheme tanda tersebut adalah suatu logo yang identik dengan 

makanan cepat saji dan mewah. Dicent tanda tersebut adalah Mc.Donald 

merupakan produsen makanan yang memberikan pelayanan secara cepat, 

praktis dan enak. Orang yang melihat logo tersebut pastilah sangat 
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mengenal makanan apa yang ada dalam restoran cepat saji tersebut. 

Argument tanda tersebut adalah Mc. Donald membuat orang malas untuk 

membuat makanan sendiri. Mc.Donald sebagai produsen makanan cepat 

saji yang sangat digemari di Amerika dan bahkan di dunia. Kesibukan 

yang dimiliki oleh setiap orang membuat orang tersebut memilih 

makanan yang cepat dikonsumsi, praktis dan lezat. Mc.Donald 

menerapkan sistem kerja yang cepat dan menghasilkan makanan yang 

praktis dan lezat. Masyarakat sangat menyukai makanan cepat saji 

tersebut dan membuat orang-orang menjadi malas menghasilkan 

makanan sendiri. Sistem kerja yang dimiliki oleh Mc.Donald ini 

kemudian dijadikan contoh oleh banyak perusahaan di dunia. Kemudian 

banyak orang yang menyebut sistem ini sebagai Mc.Donaldisasi yang 

menjadi pedoman penting untuk menyebut kapitalisme Amerika. 

Kajian budaya populer juga telah melihat produk Mc.Donald sebagai 

suatu sistem yang disebut Mc.Donaldisasi seperti dalam Coca Colanisasi. 

Mc.Donaldsisasi merupakan sebuah istilah yang diambil dari sistem yang dibuat 

oleh makanan cepat saji Mc.Donald. Mc.Donald merupakan pelopor makanan 

cepat saji dari Amerika dengan kultur Amerika yang sangat kental. Istilah ini 

digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu sekarang ini serba instan. 

 

6.2.9. Kardus Bergambar Ikon MTV 

 

Gambar 10. Ikon MTV 
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Sumber: Data Primer 2012 

 

Gambar 10 menunjukkan sebuah kardus yang bergambar logo MTV. 

MTV merupakan sebuah tayangan musik untuk kaum muda. Pada level 

firstness, tanda tersebut hanya dimaknai sebagai sebuah kardus berwarna 

cokelat yang terdapat logo MTV berwarna hitam. Kemudian pada level 

secondness, tanda tersebut merujuk pada tayangan musik anak muda 

bernama MTV (Music Television). Pada level thirdness, logo tersebut identik 

dengan tayangan musik yang memberikan dampak yang sangat besar bagi 

industri musik dan gaya hidup anak muda. Uraian kategori tanda pada kardus 

bergambar ikon MTV adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat representamen  

Pada kategori pertama, tanda ini merupakan sebuah qualisign, sinsign 

dan legisign. Qualisign dalam tanda tersebut  hanyalah kardus cokelat 

bergambar logo MTV. Logo tersebut merupakan perpaduan huruf  “M” 

besar dengan tulisan “Tv” yang menempel pada huruf  “M”. Sinsign 

tanda tersebut  merupaka logo resmi pada tayangan MTV dari Amerika. 
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Kemudian legisign tanda tersebut adalah sebuah logo yang 

menggambarkan suatu tayangan musik yang memberikan dampak yang 

sangat besar bagi anak muda. 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Pada kategori tanda kedua, tanda tersebut merupakan ikon, indek dan 

simbol. Tanda tersebut merupakan ikon dari program musik MTV. Indeks 

tanda tersebut adalah hubungan yang timbul antara MTV dan kemunculan 

gaya hidup anak muda yang mengikuti tayangan tersebut. Simbol dalam 

tanda tersebut adalah MTV menjadi sebuah tayangan bagi anak muda 

masa kini yang memberikan banyak informasi tentang dunia musik dan 

gaya hidup. 

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 

Pada kategoti ketiga, tanda tersebut termasuk dalam rheme, dicent dan 

argument. Rheme tanda tersebut adalah sebuah logo tayangan musik dan 

gaya hidup anak muda. Dicent tanda tersebut adalah MTV telah menjadi 

suatu tayangan yang identik dengan musik populer dan menampilkan 

gaya hidup yang populer juga. Kemudian apa yang ditayangkan tersebut 

banyak yang diikuti oleh khalayak yang sebagian besar adalah anak 

muda. Sedangkan argument tanda tersebut adalah MTV merupakan 

program musik yang berbasis di New York, Amerika dan tayang perdana 

pada 1 Agustus 1981. Program acara tersebut menampilkan berbagai 

jenis musik diseluruh dunia. MTV secara keseluruhan menampilkan 

musik populer. Suatu musik yang didominasi oleh standardisasi. MTV 
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menampilkan musik-musik yang semakin lama semakin seragam atau 

sama. Dalam hal ini standardisasi merujuk pada kemiripan mendasar 

pada musik-musik populer yang ditayangkan.  

MTV telah menjadi pelopor tayangan musik populer yang sangat 

berpengaruh terhadap selera musik dan gaya hidup masyarakat, khususnya 

kawula muda. Kajian budaya populer melihat bahwa musik merupakan suatu 

komoditi dan anak muda adalah sasarannya, yang disebut Adorno sebagai 

commodity listening. MTV merupakan gambaran industri musik yang 

standardisasi dan individualisasi semu. Melalui tayangan MTV kawula muda 

seakan diseragamkan dalam selera musik dan dibentuk identitasnya. 

 

6.2.10. Kardus Bergambar Ikon Apple 

 

Gambar 11. Ikon Apple 

 

Sumber: Data Primer 2012 
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Gambar 11 merupakan kardus yang terdapat gambar logo Apple. Produk 

Apple merupakan gambaran kecanggihan teknologi dari Amerika. Pada level 

firstness, tanda tersebut hanya dimaknai sebagai kardus yang bergambar logo 

Apple. Kemudian pada level secondness, tanda tersebut merujuk pada produk 

teknologi Apple. Sedangkan pada level thirdness, tanda tersebut menggambarkan 

kecanggihan teknologi buatan Amerika yang digemari oleh masyarakat. Uraian 

kategori tanda dalam kardus bergambar logo Apple adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Berdasarkan sifat representamen 

Pada kategori pertama, tanda ini merupakan qualisign, sinsign dan 

legisign. Qualisign tanda tersebut adalah kardus berwarna cokelat dengan 

gambar apel yang berwarna hitam. Sinsign tanda tersebut adalah gambar 

apel tersebut merujuk pada logo perusahaan komputer bernama Apple. 

Sedangkan legisign tanda tersebut adalah gambaran kecanggihan 

teknologi komputer dalam logo Apple 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Pada kategori kedua, tanda tersebut merupakan ikon, indeks dan simbol. 

Gambar dalam kardus tersebut merupakan ikon dari produk Apple. 

Indeks dalam tanda tersebut adalah hubungan yang muncul antara 

gambar apel dengan produk Apple yang menguasai dalam bidang 

teknologi komputer. Simbol dalam tanda tersebut  adalah Apple 
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merupakan suatu produk teknologi komputer yang terdepan dalam 

inovasi dan berbeda dengan teknologi komputer pada umumnya.  

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 

Pada kategori ini, tanda tersebut termasuk dalam rheme, dicent dan 

argument. Rheme tanda tersebut adalah sebuah logo dalam bidang 

kecanggihan teknologi komputer. Dicent tanda tersebut adalah Apple 

telah menjadi suatu perusahaan dalam bidang komputer yang 

memberikan alternatif lain bagi masyarakat. Argument  dalam tanda ini 

adalah Apple merupakan salah satu produk budaya massa yang 

memanjakan para penggunanya dengan berbagai macam inovasi. Para 

pengguna Apple akan sangat bangga menggunakan produk tersebut 

karena produk tersebut memiliki keunggulan yang berbeda dan seakan 

tidak dapat disaingi oleh para pesaingnya. Produk ini termasuk dalam 

produk yang kehadirannya sangat fenomenal. 

Apple merupakan perwujudan budaya populer dengan teknologi dan 

generasi Ne(X)t seperti halnya Facebook. Apple telah membentuk suatu 

terobosan budaya yang disebut Macintosh yang dapat mengalahkan segala 

bentuk teknologi yang sudah ada sebelumnya. Suatu bentuk digitalisasi yang 

sangat diharapkan oleh setiap orang karena inovasi yang diberikan. 

Selain itu sebuah produk Apple juga telah menjadi komoditi dalam dunia 

pendidikan. Telah terjadi transformasi yang terlihat dalam dunia pendidikan. 

Apple menjadi sebuah produk yang digunakan dalam video klip ini untuk 

menggambarkan bahwa sekarang ini adalah era digital. Buku yang seharusnya 
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menjadi jendela ilmu yang sangat bermanfaat dapat digantikan dengan media 

digital. Tak jarang sekarang ini masyarakat  lebih gemar menggunakan teknologi 

daripada membaca buku. Sebuah buku yang identik dengan kertas sekarang ini 

lebih berasosiasi dengan imaji komputer. Para pengamat budaya populer 

menyebut fenomena ini sebagai “generasi Net atau generasi V”, yang lebih 

banyak duduk di depan televisi, bercengkerama dengan komputer atau 

berselancar di depan internet. 

   

 

 

6.2.11. Kardus Bergambar Ikon Shell 

 

Gambar 12. Ikon Shell 

 

Sumber: Data primer 2012 

 

Gambar 12 menunjukkan sebuah kardus yang bergambar logo perusahaan 

minyak bumi bernama Shell. Pada level firstness, tanda ini hanya bermakna 
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sebagai kardus yang terdapat gambar logo Shell. Kemudian pada level 

secondness, tanda tersebut merujuk pada perusahaan dalam bidang eksplorasi 

minyak bumi. Sedangkan pada level thirdness, tanda tersebut bermakna 

mewakili perusahaan yang telah mengambil hasil bumi di Indonesia. Uraian 

kategori tanda dalam kardus bergambar logo Shell adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat representamen 

Pada kategori ini, tanda tersebut termasuk dalam qualisign, sinsign dan 

legisign. Qualisign tanda tersebut adalah sebuah kardus yang 

bergambar kerang dengan tulisan  Shell di bawahnya. Sinsign tanda 

tersebut adalah bahwa gambar yang seperti itu merujuk pada logo 

sebuah perusahaan minyak bumi bernama Shell. Sedangkan legisign 

tanda tersebut adalah sebuah logo yang menggambarkan eksplorasi 

terhadap kekayaan alam Indonesia. 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Pada kategori kedua ini, tanda tersebut termasuk dalam ikon, indeks 

dan simbol. Tanda tersebut merupakan ikon dari perusahaan Shell. 

Indeks dalam tanda itu adalah hubungan antara Shell dengan maraknya 

eksplorasi terhadap kekayaan alam Indonesia. Dalam hal ini eksplorasi 

yang dimaksud tidak hanya minyak, tetapi seluruh sektor kekayaan 

alam. Simbol dalam tanda ini adalah Shell menjadi suatu simbol 

perusahaan asing yang mengeksplorasi minyak bumi. 

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 
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Dalam kaitannya representamen dan interpretan, tanda tersebut 

termasuk dalam rheme, dicent dan argument. Rheme dalam tanda 

tersebut adalah gambar ini sebagai gambaran eksplorasi kekayaan alam. 

Faktanya Shell teelah mengeksplorasi hasil bumi yang ada di pulau 

Sumatera. Dicent tanda tersebut adalah perusahaan minyak bumi sangat 

identik dengan eksplorasi yang besar-besaran. Hal ini tidak hanya 

terjadi di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia. Argument tanda 

tersebut adalah perusahaan seperti Shell merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang eksploitasi minyak bumi kemudian 

mengemasnya untuk keperluan transportasi. Perusahaan ini kemudian 

sangat terkenal dalam berbagai iklan sport, seperti perlombaan 

Formula1. 

Dalam kajian budaya populer ikon Shell tidak termasuk dalam 

pembahasan tentang fenomena budaya pop di Indonesia. Produk ini hanya 

sebagai pelengkap makna tentang eksplorasi yang diterapkan dalam kapitalisme. 

Shell lebih dapat dikenal sebagai produk yang berada dalam iklan-iklan yang 

marak digunakan dalam perlombaan F1. 

 

6.2.12. Kardus Bergambar Ikon Playboy 

 

Gambar 13. Ikon Playboy 
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Sumber: Data Primer 2012 

 

Kardus bergambar ikon kelinci Playboy merupakan pilihan ikon yang 

dapat menggambarkan realita terhadap pemujaan tubuh perempuan. Pada 

tahapan firstness, kardus bergambar ikon Playboy dimaknai sebagai kelinci 

Playboy. Pada tahap secondness, gambar pada kardus tersebut merujuk pada 

sebuah produk majalah Amerika yang bernama Playboy. Sedangkan pada 

tahapan thirdness¸ gambar tersebut mengandung makna tentang Playboy menjadi 

majalah yang sangat terkenal dengan konten-konten pornografi. Uraian kategori 

tanda dalam kardus bergambar ikon Playboy adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat representamen 

Berdasarkan sifat representamennya,  kardus bergambar ikon Playboy 

termasuk dalam qualisign, sinsign dan legisign. Sebagai sebuah qualisign 

tanda tersebut hanya merupakan kardus yang bergambar kelinci Playboy 

berwarna hitam. Sinsign dalam tanda tersebut adalah gambar dalam 

kardus tersebut merupakan lambang dari majalah Amerika bernama 

Playboy. Sedangkan legisign tanda tersebut adalah gambar kelinci 
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Playboy yang mewakili produk-produk budaya Amerika yang bersifat 

pornografi. 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Dalam kaitannya representamen dengan objek, kardus bergambar kelinci 

Playboy termasuk dalam ikon, indeks dan simbol.  Gambar kelinci 

tersebut merupakan ikon dari produk majalah Playboy. Indeks dalam 

gambar tersebut adalah hubungan antara majalah Playboy dengan 

pornografi. Kemudian gambar tersebut merupakan simbol dari budaya 

pornografi. Masyarakat di seluruh dunia sepakat bahwa majalah Playboy 

merupakan majalah yang memiliki konten pornografi. 

 

 

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 

Dalam kaitannya representamen dengan interpretan, gambar kelinci 

Playboy termasuk dalam rheme, dicent dan argument. Pemaknaan yang 

muncul adalah, sebagai rheme gambar ini adalah perwujudan dari budaya 

pornografi Amerika. Dalam video klip gambar ini muncul bersamaan 

dengan lirik Amerika, sehingga dapat dimaknai sebagai Amerika dalam 

wujud seksualitas. Pada tingkatan tanda menjadi dicent, gambar ini 

merupakan lambang dari majalah untuk laki-laki dewasa. Majalah ini 

memiliki konten foto-foto telanjang perempuan. Majalah ini sangat 

terkenal di dunia dan identik dengan kepala kelinci yang mengenakan 

dasi kupu-kupu. Logo tersebut menggambarkan kelinci yang sangat lucu, 
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lincah dan menggemaskan. Hal ini tentunya juga menjadi konotasi 

tertentu majalah Playboy. Sedangkan argument yang muncul dalam 

gambar ini adalah konstruksi tubuh perempuan dalam suatu majalah. 

Wanita yang ditampilkan dalam majalah tersebut merupakan wanita yang 

seksi dengan tubuh yang ideal dan menjadi idaman setiap laki-laki. 

Majalah tersebut juga menjadi pemuas kebutuhan kaum laki-laki dengan 

konten yang disuguhkan. dalam kajian budaya pop hal ini merupakan 

kekerasan simbolik bagi perempuan. Posisi perempuan berada dalam 

posisi sebagai makhluk yang hanya memiliki tubuh dan kecantikan yang 

dapat dinikmati oleh kaum laki-laki.  

 

Playboy merupakan sebuah gambaran budaya pop yang berhubungan 

dengan imaji perempuan. Suatu imaji tentang pemujaan tubuh perempuan dan 

penggambaran perempuan dalam sebuah media massa. Ini merupakan bentuk 

kekerasan simbolik yang harus diterima oleh kaum perempuan. Melalui simbol-

simbol dalam media, perempuan adalah objek tatapan dan kenikmatan pria atau 

sebagai objek sensual pleasure laki-laki. Dalam kajian feminisme hal ini 

termasuk dalam elemen utama budaya patriarki barat yang menganggap bahwa 

displai wanita sebagai tontonan untuk dilihat, ditujukan untuk tatapan khalayak. 

 

6.2.13. Kardus Bergambar Ikon Durex 

Gambar 14. Ikon Durex 
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Sumber:Data Primer 2012 

 

Gambar 14 menunjukkan kardus yang terdapat logo produk kondom 

Durex. Pada level firstness, tanda tersebut dimaknai sebagai kardus yang 

bergambar logo kondom Durex. Kemudian pada level secondness tanda tersebut 

merujuk pada produk kondom Durex. Sedangkan pada level thirdness, tanda 

tersebut menggambarkan legalitas terhadap seksualitas. Uraian kategori tanda 

pada kardus bergambar logo Durex adalah : 

1. Berdasarkan sifat representamen 

Pada kategori ini, tanda tersebut termasuk dalam qualisign, sinsign 

dan legisign. Qualisign tanda tersebut adalah sebuah kardus cokelat 

yang terdapat logo berbentuk tulisan dengan bingkai berwarna hitam. 

Sinsign tanda tersebut adalah merujuk pada produk kondom bernama 

Durex. Sedangkan legisign tanda tersebut adalah sebuah logo yang 

identik dengan kondom dan seksualitas. 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Dalam kaitannya representamen dan objeknya, tanda ini termasuk 

dalam ikon, indeks dan simbol. Tanda tersebut merupakan ikon dari 
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produk kondom Durex. Indeks dalam tanda tersebut adalah hubungan 

yang timbul antara produk sebuah kondom dengan legalitas 

seksualitas. Logo tersebut juga merupakan simbol dalam seksualitas 

yang aman.  

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interepretan 

Dalam kaitannya representamen dengan interpretan, tanda tersebut 

termasuk dalam rheme, dicent dan ergument. Rheme tanda tersebut 

adalah sebuah logo yang identik dengan seksualitas yang aman. 

Dicent tanda tersebut adalah sebagai produk kondom, Durex 

memberikan keamanan dalam berhubungan seks. Argument tanda 

tersebut adalah sebuah produk budaya yang tercipta sebagai upaya 

untuk memberikan keamanan dalam berhubungan seks. Keamanan 

yang dimaksud adalah aman dari penyakit menular seksual. Dalam 

perkembangannya kondom ini berguna sebagai pencegah kehamilan. 

Hal ini secara tidak langsung sangat mendukung terhadap seks bebas 

yang dilakukan oleh masyarakat. Budaya seks bebas ini sangatlah 

bertolak belakang dengan budaya Indonesia. 

Dalam kajian budaya populer, sebuah produk kondom tidak mengacu 

pada pembagian bentuk-bentuk budaya pop. Fenomena ini lebih mengarah pada 

bentuk-bentuk legalitas seksualitas dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. 

 

6.2.14. Kardus Bergambar Ikon Dove 

 



95 
 

Gambar 15. Ikon Dove 

 

Sumber: Data Primer 2012 

 

Tanda yang terlihat dalam potongan video klip ini adalah kardus 

bergambar logo Dove. Dove dipilih dalam video klip ini karena termasuk dalam 

produk-produk yang berasal dari Amerika. Pada tahap firstness, tanda ini 

memiliki makna sebagai kardus yang bergambar logo produk Dove. Kemudian, 

pada tahap secondness, gambar yang ada pada kardus tersebut merujuk pada 

produk-produk kecantikan Dove. Sedangkan pada tahap thirdness, tanda tersebut 

memiliki makna tentang produk kecantikan yang mewakili pencitraan 

perempuan yang baik. Uraian kategori tanda dalam kardus bergambar logo Dove 

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat representamen 

Berdasarkan sifat representamennya, kardus bergambar logo Dove 

termasuk dalam qualisign, sinsign dan legisign. Qualisign dalam tanda 

tersebut adalah kardus cokelat yang bergambar logo produk Dove. 

Sinsign dalam tanda tersebut adalah  sebuah logo yang mengacu pada 
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produk-produk kecantikan dan perawatan tubuh bagi perempuan. 

Sedangkan legisign dari tanda tersebut adalah menggambarkan tentang 

produk Dove yang akan menjadikan perempuan itu menjadi perempuan 

yang sangat sempurna. 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Dalam kaitannya representamen dan objek, tanda tersebut merupakan 

ikon, indeks dan simbol. Kardus yang bergambar logo Dove merupakan 

ikon dari produk Dove. Indeks dalam tanda tersebut adalah hubungan 

antara produk Dove dan penggambaran perempuan yang sempurna dalam 

produk tersebut. Dove merupakan simbol dari produk-produk kecantikan 

dan dapat menjadikan perempuan itu sempurna 

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 

Dalam kaitannya representamen dan interpretan, tanda tersebut 

merupakan rheme, dicent dan argument. Rheme dalam tanda tersebut 

adalah Dove sebagai perwujudan perempuan yang sempurna. Dalam 

video klip ini, tanda yang muncul bersamaan dengan lirik Amerika. Hal 

ini ingin mengatakan bahwa produk Amerika dapat membuat perempuan 

itu cantik dan sempurna.  Dicent dalam tanda tersebut adalah produk 

yang dapat membuat perempuan itu menjadi cantik dan menjadi percaya 

diri. Karena, kecantikan merupakan idaman setiap perempuan. 

Sedangkan argument dalam tanda ini adalah produk ini telah 

menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan bagi perempuan untuk 

menjadi cantik dan sempurna. Dalam setiap iklannya produk ini 
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menggambarkan bahwa perempuan yang cantik itu haruslah berkulit 

putih, mulus, memiliki rambut yang tidak rusak dan sebagainya. 

 

Seperti halnya majalah Playboy, Dove juga bersinggungan dengan 

permasalahan feminisme. Tetapi terdapat perbedaan yang mendasar, Dove lebih 

mengarah pada konstruksi tubuh perempuan. Citra wanita dalam dunia fashion, 

iklan, dan produk kecantikan ikut mempengaruhi para wanita untuk meyakini 

sejumlah mitos tentang tubuh yang ideal, tubuh yang didamba, tubuh yang 

sempurna tetapi tetap cantik dan alami. Objektifikasi seksual atas wanita dan 

definisi kebudayaan tentang feminitas sebagai jenis tertentu dari feminim yang 

dikomersialisasikan  adalah karena tekanan dari wanita untuk terlihat cantik. 

6.2.15. Kardus Bergambar Ikon Levi’s 

 

Gambar 16. Ikon Levi‟s 

 

  Sumber: Data Primer 2012 
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Pada gambar 16 kardus bergambar ikon Levi‟s merupakan gambaran 

fashion yang melekat pada Amerika. Level firstness pada tanda tersebut adalah 

kardus cokelat bergambar logo Levi‟s. Kemudian pada level secondness, tanda 

tersebut merujuk pada produk pakaian Levi‟s. Sedangkan pada level thirdness, 

tanda tersebut memiliki makna sebagai gambaran cara berpakaian ala orang 

Amerika. Uraian kategori tanda dalam kardus yang bergambar logo produk 

Levi‟s adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat representamen 

Berdasarkan sifat representamennya, tanda tersebut termasuk dalam 

qualisign, sinsign dan legisign. Qualisign tanda tersebut adalah kardus 

yang bergambar logo Levi‟s. Sinsign tanda tersebut adalah sebuah logo 

yang mengacu pada produk-produk pakaian ala Amerika, seperti celana 

jeans dan jaket. Sedangkan legisign tanda tersebut adalah Levi‟s sebagai 

produk budaya massa yang berada dalam jalur fashion dan pakaian ala 

Amerika. 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Dalam kaitannya dengan objeknya, tanda ini termasuk dalam ikon, 

indeks dan simbol. Gambar dalam kardus tersebut merupakan ikon dari 

produk Levi‟s. Indeks dalam tanda tersebut mengacu pada hubungan 

produk Levi‟s yang dikaitkan dengan gaya berpakaian orang Amerika. 

Selanjutnya Levi‟s merupakan simbol pakaian yang berbahan dasar jeans 

dan identik dengan celana. 

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 
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Dalam kaitannya dengan interpretan, tanda tersebut termasuk dalam 

rheme, dicent dan argument. Sebagai rheme, tanda tersebut memiliki 

makna sebagai gaya berpakaian orang Amerika. Dicent dalam tanda 

tersebut adalah pakaian yang dalam sejarahnya diciptakan untuk para 

pekerja kasar dan peternak sekarang ini berubah menjadi pakaian yang 

high class. Banyak masyarakat yang menjadikan pakaian ini sebagai gaya 

berpakaian resmi dan multi fungsi. Dalam argument, tanda ini memiliki 

makna sebagai pakaian yang telah merakyat dan digemari banyak orang, 

sehingga dalam kebudayaan masyarakat Indonesia pun menganggap 

celana yang bukan Levi‟s disebut sebagai Levi‟s. 

 

Levi‟s adalah gambaran keterkaitan budaya pop dengan identitas, 

khususnya fashion. Pakaian juga menjadi sebuah cara berkomunikasi dan 

menunjukkan identitas. Fashion mendapatkan perhatian dalam kajian budaya 

populer dan sangat erat kaitannya dengan semiotika. Menurut Uco (2004), 

pakaian merupakan alat semiotik, mesin komunikasi. Identitas seseorang dapat 

pula terlihat melalui pakaian/fashion yang dia pakai.  

 

6.2.16. Kardus Bergambar Ikon Jeeps 

 

Gambar 17. Ikon Jeep 
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Sumber: Data Primer 2012 

 

Gambar 17 merupakan potongan gambar yang memperlihatkan kardus 

bergambar dua personel, ikon Levi‟s dan ikon Jeep. Pada poin ini yang akan 

dikaji adalah kardus bergambar ikon Jeep. Level firstness menunjukkan bahwa 

itu adalah kardus bergambar ikon Jeep. Kemudian pada level secondness ikon 

tersebut merujuk pada produk otomotif Amerika bermerek Jeep. Sedangkan pada 

level thirdnees, produk terebut mewakili gaya hidup petualangan dengan 

menggunakan mobil. Uraian kategori tanda dalam kardus bergambar ikon Jeep 

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat representamennya 

Berdasarkan sifat representamennya, tanda tersebut termasuk dalam 

qualisign, sinsign dan legisign. Qualisign dalam tanda tersebut adalah 

kardus cokelat yang bergambar ikon Jeep. Sinsign tanda tersebut 

adalah ikon yang merujuk pada mobil Amerika bermerek Jeep. 

Legisign tanda tersebut adalah Jeep sebagai produsen mobil-mobil 

yang digunakan untuk berpetualang. 
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2. Berdasarkan hubungan representamen dan objeknya 

Dalam hubungan antara representamen dan objeknya, tanda tersebut 

termasuk dalam ikon, indeks dan simbol. Tanda tersebut adalah ikon 

dari mobil bermerek Jeep. Indeks tanda tersebut adalah hubungan yang 

muncul antara mobil Jeep dan kebiasaan berpetualangan menggunakan 

mobil tersebut. Sedangkan simbol tanda tersebut adalah Jeep menjadi 

simbol mobil para petualangan sejati. 

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 

Dalam hubungannya antara representamen dan interpretan, tanda 

tersebut termasuk dalam rheme, dicent dan argument. Rheme tanda 

tersebut adalah gaya hidup petualangan yang muncul dari mobil 

bermerek Jeep. Dicent tanda tersebut adalah mobil Jeep merupakan 

mobil yang awalnya digunakan untuk keperluan berperang. Sehingga 

mobil tersebut diciptakan untuk dapat menerobos segala macam 

hambatan yang ada di hutan. Argument tanda tersebut adalah mobil 

bermerek Jeep saat ini sangat digemari oleh masyarakat Indonesia 

untuk berpetualangan memasuki hutan. Banyak sekali komunitas Jeep 

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mobil ini biasa digunakan 

untuk keperluan adventure, tetapi tidak jarang digunakan untuk 

keperluan sehari-hari juga. Bahkan saat ini produsen mobil ini juga 

menciptakan mobil Jeep yang lebih elegan dan jauh dari kesan 

adventure.  
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Jeep adalah gambaran fenomena budaya pop dan gaya hidup. Jeep 

tumbuh beriringan dengan industri gaya hidup dan citra. Jeep telah mampu 

membentuk citra sebagai mobil yang dapat digunakan untuk berpetualangan, 

sehingga pecinta mobil ini juga memiliki citra yang sama. 

 

6.2.17. Kardus Bergambar Ikon Harley Davidson 

 

Gambar 18. Ikon Harley Davidson 

 

  Sumber: Data Primer 2012 

Gambar 18 merupakan kardus yang terdapat gambar logo Harley 

Davidson. Pada level firstness, tanda tersebut merupakan sebuah kardus cokelat 

bergambar logo Harley Davidson berwarna hitam. Kemudian pada level 

secondness, tanda tersebut merujuk pada produk motor “gedhe” bernama Harley 

Davidson. Pada level thirdness, tanda tersebut bermakna sebagai produk 

penguasa jalanan. Uraian kategori tanda dalam kardus bergambar ikon Harley 

Davidson adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat representamen 
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Pada kategori ini, tanda tersebut termasuk dalam qualisign, sinsign 

dan legisign. Qualisign tanda tersebut adalah sebuah kardus berwarna 

cokelat yang terdapat gambar logo Harley Davidson berwarna hitam. 

Sinsign tanda tersebut adalah sebuah ikon yang merujuk pada produk 

motor “gedhe” bernama Harley Davidson. Legisign tanda tersebut 

adalah logo yang identik dengan produk motor yang merajai jalanan.   

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Pada kategori ini, tanda tersebut termasuk dalam ikon, indeks dan 

simbol. Tanda tersebut merupakan ikon dari produk Harley 

Davidson. Indeks dalam tanda tersebut merupakan hubungan antara 

produk motor “gedhe” Harley Davidson dengan budaya pamer dan 

image raja jalanan. Tanda tersebut juga merupakan simbol dari 

keperkasaan dalam sebuah motor. 

 

 

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 

Pada kategori ini, tanda tersebut merupakan rheme, dicent dan 

argument. Rheme tanda tersebut adalah sebuah logo sepeda motor 

yang dapat merajai jalanan. Dicent tanda tersebut adalah Harley 

Davidson sangat terkenal sebagai motor “gedhe” yang sangat mewah 

dan tidak sembarang orang dapat memilikinya. Argument tanda 

tersebut adalah Harley Davidson menjadi raja jalanan. Pemikiran ini 

muncul  karena dalam kenyataannya motor ini sangat disegani di 
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jalanan. Terkadang pengguna motor ini sangat arrogant ketika 

mengendarainya. Setiap orang pastilah mendambakan memiliki 

motor yang tentunya sangat mahal ini. Pemaknaan ini dapat muncul 

karena motor tersebut telah membawa budaya dari Amerika. Di 

negara asalnya motor ini juga sangat disegani. Kebanyakan warga 

Amerika menggunakan motor gede tersebut. Dalam budaya Amerika, 

motor ini biasanya digunakan oleh para genk-genk yang berkonotasi 

negatif. 

Menurut kajian budaya pop, Harley Davidson juga memiliki kemiripan 

dengan Jeep. Harley Davidson juga mengarah pada industri gaya hidup, citra 

dan ditambah dengan identitas yang sudah melekat jelas pada produk motor ini. 

Ketika gaya menjadi segala-galanya dan segala-galanya adalah gaya, maka 

perburuan penampilan dan citra juga masuk dalam permainan konsumsi. 

Semuanya saling berkaitan dan dapat terlihat dalam produk motor Harley 

Davidson. 

6.2.18. Kardus Bergambar Ikon Disney 

Gambar 19. Ikon Disney 

 

Sumber: Data Primer 2012 
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Gambar 19 menunjukkan kardus bertuliskan Disney berwarna. Pada level 

firstness, tanda tersebut bermakna sebagai sebuah kardus cokelat yang terdapat 

tulisan Disney berwarna hitam. Kemudian pada level secondness, tanda tersebut 

merujuk pada program tayangan anak-anak dan keluarga Disney. Pada level 

thirdness, tanda tersebut identik dengan tayangan penuh imajinasi. Uraian 

kategori tanda pada kardus bertuliskan Disney adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat representamen 

Qualisign tanda tersebut adalah sebuah kardus berwarna cokelat 

dengan logo yang berupa tulisan Disney. Sinsign tanda tersebut 

adalah sebuah logo yang merujuk pada program keluarga Disney. 

Sedangkan legisign tanda tersebut adalah suatu tanda yang dapat 

mewakili program acara yang mengkhususkan pada program 

keluarga. 

 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Tanda tersebut merupakan ikon dari program acara Disney. Indeks 

dalam tanda tersebut adalah hubungan yang timbul antara program 

acara Disney dengan budaya perfilman yang imajinatif dan sangat 

dekat dengan keluarga. Simbol dari tanda tersebut adalah Disney 

menjadi sebuah program kartun yang imajinatif yang melegenda. 

3. Berdasarkan hubungan representamen dan interpretan 
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Rheme tanda tersebut adalah pemilihan tanda yang berhubungan 

dengan tayangan imajinatif  bagi keluarga. Dicent tanda tersebut 

adalah Disney dengan tayangan yang imajinatif sangat dekat sekali 

dengan anak-anak dan keluarga. Argument tanda tersebut adalah 

Disney menjadi sebuah program acara dari Amerika yang sangat 

melegenda. Sejak awal terbentuknya, Disney membuat film-film 

dengan cerita fiksi yang imajinatif. Tokoh-tokoh dalam Disney telah 

menjadi daya tarik tersendiri yang membuat masyarakat 

menyukainya. 

 

Disney dalam kaitannya dengan budaya populer adalah perwujudan 

hubungan antara budaya dan komoditi budaya televisi. Acara Disney merupakan 

komoditas yang memiliki sasaran keluarga dan anak-anak. Televisi menjadi 

saluran hiburan dan informasi terkini terutama saat kapitalisme hiburan, citra, 

dan waktu luang telah menjadi pengemasan gaya hidup global dan dengan 

budaya yang khas tersebut televisi telah dapat mengkolonisasi waktu luang. 

Disney telah dapat mengemas budaya barat melalui tayangan-tayangan mereka 

yang tentunya berbeda dengan budaya Indonesia. Tayangan tersebut dibuat dan 

dikonstruksi kepada masyarakat supaya dapat disaksikan oleh keluarga dalam 

waktu luang.  

 

6.2.19. Kardus Bergambar Personel 
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Gambar 20. Personel Armada Racun 

 

 

    

 

Sumber: Data Primer 2012 

 

Dua gambar 20 adalah gambar dari kardus yang terdapat ikon personel 

Armada Racun. Level firstness tanda tersebut adalah kardus cokelat bergambar 

ikon personel Armada Racun. Kemudian pada level secondness, tanda tersebut 

merujuk pada para personel Armada Racun. Sedangkan pada level thirdness, 

tanda ini memiliki makna sebagai gambaran pribadi para personel Armada 

Racun dalam bermusik. Uraian kategori tanda dalam kardus bergambar ikon 

personel Armada Racun adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Berdasarkan sifat representamen 

Berdasarkan sifat representamennya, tanda ini termasuk dalam 

qualisign, sinsign dan legisign. Qualisign dalam tanda tersebut adalah 

pada gambar pertama terdapat dua kardus cokelat bergambar ikon dua 

personel laki-laki Armada Racun dan pada gambar kedua terdapat dua 

kardus berdampingan dengan gambar ikon dua personel laki-laki 

Armada Racun. Sinsign dalam tanda tersebut adalah pada gambar 



108 
 

pertama merujuk pada Nicodemus Freddy dan Somed, sedangkan pada 

gambar kedua merujuk pada Yudistira dan Dhani. Legisign dalam 

tanda tersebut adalah formasi lengkap Armada Racun sekarang ini 

yang membawakan lagu  Amerika. 

2. Berdasarkan hubungan representamen dengan objek 

Dalam hubungannya representamen dengan objek, tanda tersebut 

termasuk dalam ikon, indeks dan simbol. Pada gambar pertama tanda 

tersebut merupakan ikon dari Nicodemus Freddy dan Somed, 

sedangkan pada gambar kedua tanda tersebut merupakan ikon dari 

Yudistira dan Dhani. Indeks tanda tersebut adalah hubungan antara 

lagu Amerika dengan para personel Armada Racun. Simbol dalam 

tanda tersebut adalah para personel Armada Racun membawakan lagu 

Amerika dalam video klip ini. 

3. Berdasarkan hubungan representamen dengan interpretan  

Rheme tanda tersebut adalah foto empat personel Armada Racun yang 

dicetak dalam media kardus. Dicent tanda tersebut adalah foto 

personel Armada Racun tersebut menggambarkan pribadi masing-

masing personel. Argument tanda tersebut adalah foto Freedy terlihat 

sangat berwibawa, foto Somed terlihat sangat ceria, foto Yudistira 

terlihat sebagi pribadi yang pemalu dan foto Dhani terlihat sebagai 

pribadi yang pemberani dengan kepala yang tegak keatas. 
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Ikon tersebut tidak termasuk dalam kajian budaya populer. Ikon tersebut 

hanya memiliki makna sebagai penjelasan tentang gambaran personel Armada 

Racun. 

 

6.2.20. Kardus Bergambar Ikon Dollar 

 

Gambar 21. Ikon Dollar 

 

Sumber: Data Primer 2012 

Gambar 21 merupakan potongan gambar kardus yang terdapat ikon dollar. 

Pada level firstness, tanda tersebut dimaknai sebagai kardus cokelat yang 

bergambar ikon dollar. Kemudian pada level secondness, tanda tersebut merujuk 

pada uang dollar sebagai mata uang negara Amerika. Sedangkan pada level 

thirdness, tanda tersebut mengandung makna dollar merupakan mata uang yang 

sah di negara Amerika dan merupakan wujud dari budaya kapitalisme. Uraian 

kategori tanda dalam kardus bergambar ikon dollar adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat representamen 

Berdasarkan sifat representamennya tanda tersebut termasuk dalam 

qualisign, sinsign dan legisign. Qualisign dalam tanda tersebut adalah 

kardus cokelat bergambar ikon dollar berwarna hitam. Kemudian sinsign 
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dalam tanda tersebut adalah mata uang dollar Amerika. Legisign dalam 

tanda tersebut adalah uang sebagai hasil dari budaya massa dan 

kapitalisme. 

2. Berdasarkan hubungan representamen dan objek 

Dalam kaitannya tanda dengan objek, tanda tersebut termasuk dalam 

ikon, indeks dan simbol. Tanda tersebut merupakan ikon dari mata uang 

Amerika. Dollar sebagai mata uang merupakan indeks dari hubungan 

antara produk budaya massa yang dapat menghasilkan banyak uang dan 

untuk mendapatkannya pun juga membutuhkan uang. Sedangkan simbol 

dalam tanda tersebut adalah dollar sebagai simbol dari uang Amerika. 

3. Berdasarkan hubunngan representamen dan interpretan 

Dalam kaitannya tanda dengan interpretan, tanda tersebut termasuk 

dalam rheme, dicent dan argument. Rheme tanda tersebut adalah  uang 

adalah tujuan utama dalam sistem kapitalisme. Dicent tanda tersebut 

adalah manusia sangat membutuhkan uang dalam kehidupannya untuk 

memperoleh segala macam kebutuhannya. Argument tanda tersebut 

adalah segala macam kebutuhan manusia sekarang ini telah banyak 

dikuasai oleh sistem kapitalis, sehingga untuk dapat memenuhi 

kehidupannya manusia harus membelinya. Uang menjadi alat 

pembayaran yang sangat dibutuhkan. Sekarang ini kalau tidak memiliki 

uang tidak dapat hidup. Dollar telah menjadi satuan uang dalam dunia 

internasional. Segalanya diukur menggunakan mata uang dolar. 


