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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Komunikasi 

Menurut Deddy Mulyana, komunikasi secara etimologi berasal 

dari kata Latin communis yang berarti sama, communico, 

communicatio, atau communicare yang berarti membuat sama.  

Komunikasi menyarankan suatu pikiran, suatu makna atau suatu pesan 

dianut secara sama (Mulyana, 2007:46). Komunikasi merupakan 

proses menciptakan suatu kesamaan (commonness) atau suatu 

kesatuan pemikiran antara pengirim dengan penerima (Shimp, 2003: 

162-163). Berdasarkan dua pemahaman mengenai komunikasi ini, 

dapat diartikan secara garis besar bahwa komunikasi merupakan 

sebuah proses penyampaian suatu pikiran, makna, atau pesan oleh 

pengirim kepada penerima dengan maksud untuk mencapai kesatuan 

dan kesamaan pemahaman. 

Komunikasi dimaknai dengan beragam konsepsi. Terdapat tiga 

pemahaman komunikasi menurut John R. Wenburg dan William W. 

Wilmot serta Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken, antara lain: 

a. Komunikasi sebagai tindakan satu arah.  

b. Konseptualisasi komunikasi sebagai tindakan satu arah 

menyoroti penyampaian pesan yang efektif dan mengisyaratkan 

bahwa semua kegiatan komunikasi bersifat instrumental dan 

persuasive. 

c. Komunikasi sebagai interaksi 

d. Dalam arti sempit, diartikan sebagai komunikasi saling 

mempengaruhi (mutual influance) dan secara arti luas diartikan 

terdapat proses sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya 

bergantian. Dalam arti lain terdapat unsur feedback selain unsur 
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source, message, medium, dan receiver. Komunikasi sebagai 

interaksi dipandang sedikit lebih dinamis daripada komunikasi 

sebagai tindakan satu arah.  

e. Komunikasi sebagai transaksi. 

f. Pandangan komunikasi sebagai transaksi adalah komunikasi 

tatap-muka yang memungkinkan pesan atau respon verbal 

dan/atau non-verbal bisa diketahui secara langsung oleh source 

dan receiver-nya (Mulyana, 2007: 74). 

 

Dalam proses komunikasi terdapat unsur-unsur yang memiliki peran 

penting di dalamnya, antara lain adalah: 

a. Sumber (source)  

Sumber atau pengirim adalah orang atau kelompok atau 

perusahaan yang memiliki pemikiran (ide, rencana penjualan, 

dan lain-lain) untuk disampaikan kepada orang atau kelompok 

lain (Shimp, 2003: 163). Menurut Harold Lasswell, unsur 

komunikasi yang pertama adalah sumber (source) pihak yang 

mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau penyandi 

(encoder) pihak yang mengubah perasaan atau pikiran ke dalam 

seperangkat simbol verbal dan/atau non-verbal atau disebut 

sebagai komunikator atau pembicara (speaker atau originator) 

(Mulyana, 2007: 69).  

b. Penerjemahan 

Penerjemahan adalah unsur kedua menurut Shimp, yaitu sebagai 

tahap menerjemahkan pemikiran ke dalam bentuk- bentuk 

simbolis (encoding) (Shimp, 2003: 164).  

c. Pesan (message) 

Menurut Harold Laswell pesan adalah apa yang 

dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima dalam bentuk 
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simbol verbal dan/atau non-verbal yang mewakili perasaan nilai, 

gagasan dari sumber (Mulyana, 2007: 70).  

d. Saluran (medium atau channel)  

Saluran atau sering disebut juga dengan media penyampai 

pesan.   

e. Penerima (receiver) 

Menurut Harold Laswell, penerima sering juga disebut 

sasaran/tujuan (destination), komunikate (communicatee), 

penyadi balik (decoder) atau khalayak (audience), pendengar 

(listener), penafsir (interpreter), yakni orang yang menerima 

pesan dari sumber. Pada tahap ini terjadi juga proses penyandian 

balik (decoding) yakni penerima seperangkat simbol verbal dan 

atau non-verbal diterima menjadi gagasan yang dapat ia pahami 

dari komunikator (Mulyana, 2007: 71).  

f. Intepretasi 

Intepretasi adalah unsur komunikasi, yaitu sebagai tahap yang 

dilakukan oleh penerima dalam mengintepretasi atau 

mengartikan pesan dari komunikatornya (decoding) (Shimp, 

2003: 165).  

g. Gangguan (noise) 

Sebuah pesan yang melintas dalam suatu saluran dipengaruhi 

oleh stimulus-stimulus ekternal yang menganggu (Shimp, 2003: 

165). Gangguan dalam proses komunikasi dapat terjadi ditahap 

manapun, apakah itu terjadi pada sumber, media, penerima, atau 

lainnya.  

h. Umpan Balik (feedback) 

Umpan balik adalah tanggapan penerima atas pesan yang 

diterimanya. Pada tahap ini, sumber dapat menilai apakah pesan 

yang disampaikannya dapat diterima dengan tepat dan baik oleh 
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penerima, sehingga dapat memberikan feedback kepada 

penerima. 

Berdasarkan penjelasan mengenai komunikasi di atas, maka dapat 

dirumuskan proses komunikasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
Gambar 5.  

Proses Komunikasi 
Sumber: Deddy Mulyana, “Hakekat, Definisi dan 

Konteks Komunikasi”. Dalam Deddy Mulyana. 
Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi, 2007, 
diolah. 

 
2. Semiotika  

Tanda adalah segala sesuatu yang merepresentasikan sesuatu 

yang lain selain dirinya (Danesi, 2010:7). Tanda-tanda adalah sesuatu 

yang berdiri pada sesuatu yang lain atau menambahkan dimensi yang 

berbeda pada sesuatu, dengan memakai segala apa pun yang dapat 

dipakai untuk mengartikan sesuatu hal lainnya (Berger, 2005:1). 

Pendapat lain mengenai tanda diutarakan oleh Berger dan Kaelan, 

dimana tanda-tanda adalah perangkat yang dipakai dalam upaya 

mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-

sama manusia (Sobur, 2009:15)(Kaelan, 2009:162). Menurut Zoest, 

tanda selain diartikan secara harafiah, dapat diartikan secara lebih luas 
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misalnya struktur karya sastra, struktur film, bangunan, nyanyian 

burung, dan segala sesuatu dapat dianggap sebagai tanda dalam 

kehidupan manusia (Kaelan, 2009:162). Memetik pernyataan Umberto 

Eco mengenai tanda:  

“.....Sebuah tanda adalah segala sesuatu yang dapat dilekati 
(dimaknai) sebagai penggantian yang signifikan untuk sesuatu 
lainnya......” (Berger, 2005:4) 
 
Terdapat tiga jenis tanda yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon 

adalah tanda yang  dirancang untuk merepresentasikan sumber acuan 

melalui simulasi atau persamaan. Indeks adalah tanda yang dirancang 

untuk mengindikasikan sumber acuan. Sedangkan, simbol adalah 

tanda yang dirancang untuk menyandikan sumber acuan melalui 

kesepakatan atau persetujuan (Danesi, 2010:39). Simbol adalah 

sejenis tanda di mana hubungan antara penanda dan petanda seakan-

akan bersifat arbiter13. Sebuah simbol, dari perspektif kita adalah 

sesuatu yang memiliki signifikansi dan resonansi kebudayaan. 

Pemahaman kita mengenai simbol sering tergantung pada apa yang 

kita terapkan pada simbol-simbol itu yang merupakan warisan budaya 

kita (Berger, 2005:23-24). 

Menurut Sausure, tanda itu disusun dari dua elemen, yaitu aspek 

citra tentang bunyi (semacam kata atau representasi visual) dan 

sebuah konsep dimana citra-bunyi disandarkan. Tanda dibentuk dari 

penanda (signifier) dan petanda (signified). Sausure membuat diagram 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                
13 arbitrer adalah sesuai kesepakatan bersama atau konsensus. 
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TANDA 

Penanda Petanda 

Citra-bunyi Konsep 

 
Gambar 6. 

Diagram Tanda Sausure 
Sumber: Berger, “Tanda-tanda dalam Kebudayaan 

Kontemporer, Suatu Pengantar Semiotika” 2005, hal 12 
 

Bertens berpendapat bahwa penanda adalah aspek material dari bahasa 

(apa yang dikatakan atau didengar, apa yang ditulis atau dibaca) atau 

dengan kata lain bentuknya. Sedangkan petanda adalah aspek mental 

dari bahasa yaitu konsep atau makna dari bentuk tertentu (Sobur, 

2009:46).  

Dalam teori semiotika, proses perekaman gagasan, pengetahuan, 

atau pesan secara fisik disebut representasi. Definisi yang lainnya 

adalah sebagai penggunaan “tanda-tanda” untuk menampilkan ulang 

sesuatu yang dicerap, diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam 

bentuk fisik (Danesi, 2010:3). Di dalam semiotika dinyatakan bahwa 

bentuk fisik sebuah representasi, yaitu X (penanda) dan Y (petanda). 

Makna secara potensial bisa diambil dari representasi ini (X=Y). 

Penandaan secara esensial adalah proses yang terjadi di pikiran kita 

pada saat kita menggunakan atau menafsir tanda. Proses ini yang 

menghubungkan X=Y itu sendiri. Hal ini mengembangkan cara yang 

dikenal dengan denotasi dan konotasi (Danesi, 2010:18). 

Sebuah pesan dapat mempunyai lebih dari satu makna, dan 

beberapa pesan dapat mempunyai makna yang sama. Dalam media 

massa, seperti dalam seni, kasusnya lebih sering berupa beberapa lapis 

makna yang terbangun dari pesan yang sama. Tentunya, hal ini akan 

menimbulkan masalah penafsiran dan pemahaman yang sejenisnya. 

Ahli semiotika sering menggunakan teknik oposisi biner untuk 
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menjaring makna sesuatu dalam relasinya dengan sesuatu yang lain. 

Penggunaan teknik ini dalam rangka menghindari permasalahan di 

atas. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa makna adalah sesuatu 

yang tidak dapat ditentukan secara mutlak, melainkan selalu dalam 

relasi dengan tanda yang lain (Danesi, 2010:23-24).  

Menurut Littlejohn dan Foss, semiotik atau penyelidikan 

simbol-simbol membentuk  tradisi pemikiran yang penting dalam teori 

komunikasi. Tradisi Semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang 

bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, 

perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Gagasan utama 

dari tradisi semiotik adalah: 

• Konsep tanda (stimulus yang menandakan atau menunjukkan 

beberapa kondisi lain), dan 

• Konsep simbol (menandakan tanda yang kompleks dengan 

banyak arti, termasuk arti yang khusus). 

Berdasarkan dua konsep di atas, tradisi semiotik berusaha menyatukan 

kumpulan teori-teori yang sangat luas yang berkaitan dengan bahasa, 

wacana, dan tindak-tindakan non-verbal (Littlejohn&Foss, 2009:53-

54). 

Semiotik terbagi ke dalam tiga wilayah kajian, yaitu semantik, 

sintaktik, dan pragmatik. Semantik berbicara tentang bagaimana 

tanda-tanda berhubungan dengan yang ditunjukknya atau apa yang 

ditunjukkan oleh tanda-tanda. Semiotik menggambarkan dua dunia 

(dunia benda dan dunia tanda) dan mencerahkan hubungan di antara 

kedua dunia tersebut. Selain itu, wilayah semantik juga berbicara 

mengenai apa yang direpresentasikan oleh tanda. Sebagai prinsip 

dasar semiotik, representasi selalu dimediasi oleh interpretasi sadar 

seseorang bagi sebuah tanda ke dalam situasi lainnya. Sintaktik 

merupakan kajian mengenai hubungan di antara tanda-tanda. Sintaktik 

mengacu pada aturan-aturan yang dengannya orang 
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mengkombinasikan tanda-tanda ke dalam sistem makna kompleks. 

Pragmatik merupakan wilayah kajian semiotik yang berkaitan dengan 

bagaimana tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan 

manusia. Oleh karena itu, pragmatik saling melengkapi dengan tradisi 

sosial budaya. Kita harus memiliki pemahaman bersama bukan hanya 

pada kata-kata, tetapi juga pada struktur bahasa, masyarakat, dan 

budaya agar komunikasi dapat mengambil perannya (John Stewart, 

1996 dalam Littlejohn&Foss, 2009:55). Pada kode-kode visual, 

interpretasi sangat subjektif. Tentunya makna-makna visual dapat 

dipengaruhi oleh pembelajaran, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi 

sosial lainnya. Selain itu juga diperlukan pengenalan bentuk, 

organisasi, dan diskriminasi. Makna gambaran visual sangat 

bergantung pada persepsi serta pengetahuan individu dan sosial. 

Semiotik membantu dalam memahami apa yang terjadi dalam 

pesan, bagian-bagiannya, dan bagaimana semua bagian itu disusun. 

Teori-teori di sini juga membantu kita untuk memahami bagaimana 

menyampaikan pesan supaya bermakna. Adapun beberapa teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Teori Semiotika Roland Barthes 

Barthes menciptakan peta tentang bagaimana tanda bekerja. Peta 

tanda Roland Barthes adalah sebagai berikut: 

 
1. Signifier (penanda) 2. Signified (petanda)  

3. Denotative Sign (tanda denotatif)  

4. Connotative signifier (penanda konotatif) 5. Connotative signified 
(petanda konotatif) 

6. Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

Gambar 7. 
Peta Tanda Roland Barthes 

Sumber: Kaelan, “Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika”, 
2009, hal 204 
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Berdasarkan peta tanda Barthes di atas, digambarkan bahwa 

tanda denotatif terdiri atas penanda dan petanda. Namun pada 

saat bersamaan, tanda denotatif juga menanda konotatif. Jadi 

dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki 

makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda 

denotatif yang melandasi keberadannya. 

Barthes membedakan antara denotasi dan konotasi. 

Pengertian secara umum denotasi dimaknai dengan makna 

sesungguhnya. Namun Barthes mengartikan denotasi sebagai 

sistem signifikasi tingkat pertama. Dalam hal ini diasosiasikan 

dengan ketertutupan makna. Sedangkan konotasi diartikan 

sebagai sistem signifikasi kedua. Konotasi identik dengan 

operasi ideologi, yang disebutnya sebagai “mitos” yang 

berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran 

bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode 

tertentu (Budiman, 2001:28 dalam Kaelan, 2009:206). Pada 

akhirnya makna konotasi dari beberapa tanda akan menjadi 

semacam mitos atau mitos petunjuk dan menekan makna-makna 

tersebut (Berger, 2005:55). 

 

b. Teori Simbol 

Teori simbol diciptakan oleh Susanne Langer. Teori ini 

menegaskan beberapa konsep dan istilah yang biasa digunakan 

dalam bidang komunikasi. Teori ini memberikan semacam 

standarisasi untuk tradisi semiotik dalam kajian komunikasi. 

Tanda (sign) adalah sebuah stimulus yang menandakan 

kehadiran dari suatu hal. Dengan demikian, tanda adalah makna 

yang sebenarnya. Sebaliknya, simbol digunakan dengan cara 

yang lebih kompleks dengan membuat seseorang untuk berpikir 
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tentang sesuatu yang terpisah dari kehadirannya. Simbol 

merupakan instrumen pemikiran dan konseptualisasi manusia 

tentang suatu hal. Seseorang harus berpikir terlebih dahulu 

untuk mengetahui maknanya. Sebuah simbol atau sekumpulan 

simbol bekerja untuk menghubungkan sebuah konsep, ide 

umum, pola, atau bentuk. Menurut Langer, konsep adalah 

makna yang disepakati bersama di antara pelaku komunikasi. 

Langer memandang makna sebagai sebuah hubungan kompleks 

di antara simbol, objek, dan manusia yang melibatkan denotasi 

(makna bersama) dan konotasi (makna pribadi).  

Langer juga berpendapat bahwa proses manusia secara utuh 

cenderung abstrak.  Proses ini mengesampingkan detail dalam 

memahami objek, peristiwa, atau situasi secara umum. 

Walaupun denotasi biasanya lebih mendetail, konotasi dapat 

memasukkan banyak detail menyangkut makna simbol bagi 

individu. Penggunaan simbol pada manusia dirumitkan oleh 

fakta bahwa tidak ada hubungan langsung simbol dan objek 

sebenarnya. Bahkan lebih dirumitkan lagi oleh fakta bahwa kita 

menggunakan simbol dalam kombinasi. Organisasi dan 

kombinasi bahasa berpotensi membuat bahasa menjadi kaya dan 

sarana yang tidak tergantikan bagi umat manusia. Manusia 

menggunakan bahasa untuk berpikir, merasa, dan 

berkomunikasi. Langer menyebut hal ini dengan simbolisme 

tidak berhubungan (discursive symbolism).  

Langer juga membahas kepentingan simbol non-diskursif 

atau presentasional. Peristiwa yang paling penting bagi manusia 

adalah emosional dan paling baik dikomunikasikan melalui 

ibadah, seni, dan musik. Simbol-simbol yang muncul di setiap 

kegiatan tersebut adalah simbol-simbol presentasional. 

(Littlejohn&Foss, 2009:153-155). 
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c. Teori-teori Sistem Non-Verbal  

Kode non-verbal adalah kumpulan perilaku yang digunakan 

untuk menyampaikan arti. Judee Burgoon dalam 

Littlejohn&Foss, menggolongkan sistem kode non-verbal 

seperti halnya memiliki beberapa struktur sifat, antara lain: 

• Kode non-verbal bersifat analog (berkesinambungan, 

membentuk sebuah tingkatan). 

• Kode non-verbal adalah kemiripan (iconicity). Kode ikonis 

menyerupai benda yang telah disimbolkan. 

• Kode non-verbal kelihatannya memunculkan makna 

universal. 

• Kode non-verbal memungkinkan adanya transmisi 

berkesinambungan dalam beberapa pesan.  

• Kode non-verbal sering menimbulkan respon otomatis. 

 

Kode non verbal memiliki dimensi-dimensi antara lain 

semantik, sintaktis, dan pragmatik. Semantik mengacu dari 

makna sebuah tanda. Sintaktis metode bagaimana tanda-tanda 

tersebut disusun ke dalam sistem dengan tanda lainnya. 

Contohnya seperti gerak tubuh, tanda suara, ekspresi wajah, dan 

bahasa yang bersatu untuk menciptakan makna. Pragmatik 

mengacu pada pengaruh atau perilaku yang dimunculkan oleh 

sebuah tanda atau sekelompok tanda. 

Judgee Burgoon menggolongkan sistem kode non-verbal 

menurut jenis aktivitasnya, antara lain: kinesis, proxemic, vokal 

(paralanguage-suara), haptics (touch), chronemics (waktu), dan 

artefak (objek). Berikut ini dijelaskan sistem kode non-verbal 

kinesis dan proxemic.  
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1) Kinesis (aktivitas tubuh) 

Terdapat tujuh asumsi yang menjadi dasar teori bahasa 

tubuh oleh Ray Birdwhistell: 

• Semua gerakan tubuh memiliki makna. 

• Perilaku dapat dianalisis karena telah diatur dan 

pengaturan ini dapat dikupas dengan analisis 

sistematis. 

• Kegunaan pergerakan tubuh dalam interaksi 

dianggap menjadi sebuah bagian dari sistem sosial. 

Kelompok berbeda menggunakan gesture secara 

berbeda. 

• Orang dipengaruhi oleh aktivitas tubuh orang lain 

yang terlihat. 

• Cara aktivitas tubuh yang berfungsi dalam 

komunikasi dapat diselidiki. 

• Makna yang terungkap berasal dari perilaku yang 

telah dikaji sebagaimana metode yang digunakan 

untuk penelitian. 

• Seseorang yang menggunakan aktivitas tubuh akan 

memiliki ciri-ciri idiosyncratic, tetapi juga akan 

menjadi bagian sistem sosial yang besar bersama-

sama dengan yang lainnya. 

Adapun cara untuk menganalisis aktivitas non-verbal 

dengan tiga cara: 

• Sumber (origin): sumber dari tindakan. bawaan 

lahir, species-constant-perilaku universal untuk 

kelangsungan hidup, variant lintas budaya. 

• Sandi (coding) hubungan dari tindakan dan 

maknanya. Tindakan mungkin berubah-ubah. 

• Kebiasaan. 
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Menurut Ekman dan Friesen, semua perilaku non-verbal 

dapat digolongkan ke dalam: 

• Lambang atau emblem: muncul dari budaya dan 

mungkin saja dapat berubah-ubah atau ikonis. 

• Ilustrator: digunakan untuk menggambarkan apa 

yang telah dikatakan secara verbal.  

• Adaptor: mengabdi untuk memudahkan pelepasan 

tekanan fisik. contoh menggaruk kepala. 

• Regulator: digunakan untuk mengendalikan 

interkasi. 

• Affect display: mungkin saja bawaan lahir yang 

menunjukkan perasaan dan emosi. 

2) Proxemic (ruang) 

Proxemic mengacu pada penggunaan jarak dalam 

komunikasi. Menurut Edward Hall, metode jarak ini 

digunakan dalam interaksi. Pengertian yang berbeda 

penting bagi budaya yang berbeda. Hall mendefinisikan 

tiga jenis dasar jarak: ruang karakteristik terbatas (fixed-

feature space) terdiri dari benda-benda yang tidak dapat 

dipindahkan, karakteristik semi terbatas (semi-fixed-

features space) objek yang dapat bergerak, dan ruang 

informal (informal space) daerah pribadi sekitar tubuh. 

Selain itu, Hall juga menggambarkan faktor ruang yang 

dapat berpengaruh pada interaksi, antara lain: 

• Postur - faktor seks - jenis kelamin, posisi dasar 

tubuh berdiri, duduk, atau berbaring. 

• Poros sosial ke luar ke dalam. 

• Kinestik - kedekatan berkaitan dengan sentuhan. 

• Perilaku sentuhan (touching behavior) pelukan, 

merasakan. 
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• Sandi visual (visual code) - budaya kontak mata 

• Sandi termis (thermal code) - elemen panas 

• Sandi penciuman (olfactory code) - jenis dan 

tingkatan bau 

• Kebisingan suara (voice loudness) - kerasnya suara 

(Littlejohn&Foss, 2009:158-162). 

 

3. Karikatur dan semiotika 

Pendekatan dengan semiotika Roland Barthes lebih menekankan 

pada tuturan (speech) dalam pengertian luas sebagai wacana 

(discourse). Menurut Kris Budiman konsep tentang wacana sering 

dipahami oleh sebagian kalangan sebagai sinonim bagi teks, dengan 

amanat-amanat verbalnya yang mungkin bersifat lisan maupun 

tertulis. Perbedaan antara wacana dan teks terlihat dalam 

kesejajarannya dengan perbedaan antara langue14 dan parole15. 

Wacana berada di sisi yang sama dengan parole, sebagaimana bisa 

dilihat pada homologi ini. 

Langue : Parole : : Teks : Wacana 

Berdasarkan homogili di atas, bisa dikatakan teks merupakan struktur 

abstrak yang berada di belakang wacana sementara wacana itu sendiri 

merupakan ujaran verbal yang empiris. Analisis wacana tidak bisa 

dilepaskan dari praktik-praktik sosial. Wacana merupakan 

penggunaan bahasa sebagaimana digunakan baik secara lisan maupun 

tertulis (Budiman, 2002:84 dalam Sumawahyudi, 2007:204-205). 

Pendekatan semiotika Barthes terhadap wacana terarah secara khusus 

pada apa yang disebut dengan mitos. 

                                                
14 Langue adalah bahasa yang sistematis, ilmiah. 
15 Parole adalah bahasa sehari-hari, tidak sistematis, atau sering disebut dialek. 
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Lalu bagaimana cara menganalisis karikatur ? Menurut 

Christomy dalam Alex Sobur, ada beberapa cara menganalisis komik-

kartun-karikatur, antara lain: 

a. Dapat mendeskripsikan jalinan tanda di karikatur tersebut. 

Misalnya dengan menandai berdasarkan pola: gesture, 

komposisi ruang, dan hubungan di antara objek. 

b. Mengamati aspek bahasa yang tercantum dalam karikatur, 

kemudian mendiskripsikannya dengan mempertimbangkan sign, 

object dan interpretant. 

Dalam menganalisis komik-kartun-karikatur, seyogianya 

menempatkan diri sebagai kritikus. Melihat entitas tanda-tanda visual 

dalam karikatur, dapat dianggap sebagai “teks” yang berdiri sendiri. 

Oleh karena itu, telaah simbolik (hermeneutik) bisa diterapkan sebagai 

alat bantu penulusuran makna tanda dalam “teks” tersebut. Selain itu 

diperlukan data yang berfungsi sebagai penguat tafsiran dengan 

mempertajam interpretasi makna serta menjaga validitas kajian. Hal 

ini sejalan dengan pedapat Haddy Shri Ahimsa Putra bahwa dengan 

memandang suatu karya seni sebagai sebuah teks, maka pemaknaan 

terhadap kesenian ini sepenuhnya berada di tangan peneliti, dan untuk 

memahami teks kesenian tersebut, peneliti dapat menggunakan 

berbagai macam perangkat konsep yang dianggapnya akan dapat 

membuatnya lebih paham, lebih dapat memberikan tafsir yang tepat 

atas teks tersebut (Sobur, 2009:134-136). 

Komik kartun, menurut Setiawan penuh dengan perlambangan-

perlambangan yang kaya akan makna. Oleh karena itu, selain dikaji 

sebagai “teks”, secara kontekstual juga dilakukan, yakni dengan 

menghubungkan karya seni tersebut dengan situasi yang menonjol di 

masyarakat. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga signifikansi 

permasalahan dan sekaligus menghindari pembiasan tafsiran. Hal lain 

yang cukup berperan adalah adanya narasi yang menyertai gambar. 
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Narasi-narasi tersebut kadang berupa rangkaian kata-kata tokoh 

komik, kadang juga berupa onomatopeda suara binatang, bunyi benda 

jatuh, desiran angin, dan sebagainya. Berkaitan dengan teks naratif 

(narrative text) tentu akan menyentuh kesusastraan. Maka dari itu, 

untuk keperluan ini dibutuhkan teori pengkajian fiksi, khususnya 

pendekatan hermeneutik dengan meminjam pola semiotika. (Sobur, 

2009:136).  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka cara yang akan dipakai 

untuk mengetahui simbol-simbol dan mengetahui makna dari 

karikatur nabi Muhammad di majalah Charlie Hebdo ini dengan 

menandai tanda-tanda yang muncul berdasarkan pola: gesture, 

komposisi ruang, hubungan antara antara objek dan mengamati aspek 

bahasa yang tercantum. Kemudian dilanjutkan dengan kajian simbol-

simbol dalam gambar yang menunjukkan kontroversi dengan 

membenturkannya pada pandangan Islam. Hal ini berpedoman pada 

teori Roland Barthes (konsep denotasi, konotasi atau mitos). Selain itu 

juga dari intepretasi peneliti sendiri yang dipengaruhi oleh latar 

belakang budaya yang melekat pada teks karikatur nabi Muhammad. 

 

B. Terminologi 

1. Karikatur 

Karikatur adalah gambar sindiran (Anderson, 2001:9). Menurut 

Encyclopedie International dalam Benedict R.O.G. Anderson, 

karikatur adalah satire dalam bentuk gambar atau patung. Jadi bisa 

berarti gambar satire dalam bentuk dua dimensi, seperti lukisan atau 

gambar biasa yang bisa dimuat di media cetak contohnya koran, selain 

itu juga bisa berbentuk gambar satire dalam bentuk tiga dimensi, 

seperti patung, wayang, atau boneka. Sedangkan gambar satire adalah 

sebuah gambar parody yang bisa menertawakan sekaligus 

mengecewakan. Maka karikatur dapat diartikan sebagai gambar satire 
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yang mengandung sindiran baik berbentuk dua maupun tiga dimensi 

(Anderson, 2001:10). 

Sebenarnya karikatur telah ada sejak zaman purbakala yang 

dibuktikan dengan temuan coretan-coretan pada tembok gua yang 

mencoba menginformasikan sesuatu. Bukti lain adalah penggambaran 

historis oleh bangsa mesir di tembok-tembok piramida yang 

ditafsirkan sebagai sebuah ungkapan yang bersifat karikatural. 

Karikatur sendiri mulai digunakan dalam dunia pers sekitar abad ke-

19 yaitu digunakan secara umum dipersuratkabaran dan majalah. 

Sebelumnya karikatur di bidang politik diperkirakan telah ada sekitar 

abad ke-15 dan 16, yaitu pada masa pemberontakan oleh pemimpin 

agama Protestan Marthen Luther terhadap penjualan surat-surat yang 

bisa dibeli untuk menebus dosa atau untuk bisa masuk sorga (Alfaat). 

Pada waktu itu disebarkanlah gambar-gambar protes dan sindiran 

yang mengandung unsur politik menggunakan cukilan kayu dalam 

jumlah yang banyak ke masyarakat umum (Anderson, 2001:10). 

Di Indonesia sendiri, ketika zaman penjajahan telah muncul 

beberapa karikatur yang ditampilkan di surat kabar. Contohnya adalah 

surat kabar Bataviaas Nieuwsblad pada tahun 1941 yang sering 

menampilkan gambar-gambar sindiran tentang situasi dunia saat itu di 

halaman depannya yang dibuat oleh karikaturis Belanda. Setelah itu 

munculah karikatur-karikatur yang dibuat oleh para pelukis Indonesia 

yang sebenarnya bukan seorang karikaturis yang sejatinya hanya ingin 

menuangkan kritik mereka mengenai penindasan kolonialisme waktu 

itu baik dicetak maupun tidak, hal ini karena masalah keamanan dari 

si pembuat gambar karikatur itu. Tokoh-tokoh karikaturis misalnya, 

Basuki Abdullah, Sudjojono, Affandi, dan masih banyak lagi yang 

belum diketahui secara umum (Anderson, 2001: 63). Begitu juga pada 

saat penjajahan Jepang, hanya karikatur yang dibuat oleh karikaturis 
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Jepang yang berisikan propaganda Jepang sajalah yang muncul di 

muka-muka media massa waktu itu. 

Pada zaman Orde Lama, karikatur dapat dijumpai dibeberapa 

surat kabar nasional, baik itu kritik politik, sosial, maupun budaya. 

Pada era ini, karikatur benar-benar dibuat oleh karikaturis Indonesia 

asli dimana karikatur yang dibuat bukanlah propaganda yang 

membaik-baikkan pemerintahan waktu itu, melainkan sebaliknya. 

Contohnya pada tahun 1950, surat kabar Harian Merdeka 

memampang sebuah karikatur besar pada halaman depannya. 

Karikatur itu dibuat oleh Augustin Sibarani yang bercerita tentang 

Yamin yang memukul knock out Sultan Abdul Hamid, seorang tokoh 

federasi RIS. Selain di Harian Merdeka, karikatur banyak dijumpai di 

mingguan Kader di mana karikatur berisi kritikan terhadap pemerintah 

yaitu tentang situasi setelah kolonial yang miskin tambah miskin dan 

korupsi mulai menghantui. Karikatur dapat dinikmati oleh khalayak 

banyak di media massa waktu itu sebagai bentuk meluapkan kritikan 

rakyat terhadap pemerintahan Indonesia.  

Pada zaman pemerintahan Orde Baru, pernah muncul 

karikaturis yang mengambar karikatur berupa kritik terhadap 

pemerintahan yang sedang berlangsung  yang diterbitkan di majalah 

Tempo. Namun tidak selang waktu lama, kemudian si pembuat 

karikatur ini ditangkap oleh pihak berwenang karena dituduh telah 

melakukan pelecehan terhadap pemerintahan Indonesia (Mallarangen, 

2010). Berita ini sempat beredar di dunia maya pada waktu itu, namun 

sekarang tidak dapat lagi dicari di internet. Setelah kejadian itu, 

banyak hasil-hasil karikatur yang tidak diterbitkan lagi di media massa 

seperti, majalah atau suratkabar, kemungkinan karena alasan 

keamanan dari karikaturis. Namun pada dasarnya ketika zaman orde 

baru itu banyak sekali gambar-gambar sindirian untuk pemerintah 

yang dibuat oleh karikaturis, hanya saja tidak diterbitkan secara 
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massal. Buktinya saya menemukan beberapa gambar sindiran untuk 

pemerintahan orde baru pada buku “Karikatur dan Politik karya 

Augustin Sibarani” oleh Benedict R.O.G. Anderson. Baru sekerang 

setelah muncul zaman reforrmasi, hasil-hasil gambar sindiran itu baru 

bisa dimunculkan ke publik misalnya melalui buku ini.  

Setelah orde baru tumbang dan seiring lahirnya masa reformasi, 

banyak karikatur-karikatur bermunculan di media massa. Berhubung 

bangsa Indonesia memiliki pemerintahan yang demokratis, maka 

rakyat bebas untuk melakukan kontrol terhadap jalannya 

pemerintahan, contohnya menggunakan media karikatur ini. Dengan 

sebuah karikatur yang tepat dan jitu, dapat terbaca suatu situasi politik 

dengan tepat dan karikatur adalah senjata ampuh untuk mengkritik. 

 Disadari atau tidak, kritikan yang ditujukan bagi pemerintahan 

di Indonesia melalui karikatur merupakan sebuah proses komunikasi. 

Proses komunikasi yang berisikan pesan dari rakyat dalam mengkritisi 

jalannya pemerintahan yang dimediasi oleh karikatur. Baik yang 

diterbitkan dalam media massa maupun tidak, tetap saja gambar-

gambar sindiran ini adalah sebuah bentuk komunikasi tersirat yang 

tertuang dalam goresan-goresan gambar. 

Gambar lelucon yang membawa pesan kritik sosial disebut 

karikatur. Menurut Sudarta, kartun adalah semua gambar humor, 

termasuk karikatur itu sendiri. Sedangkan karikatur adalah deformasi 

berlebihan atas wajah seseorang, biasanya orang terkenal, dengan 

“mempercantiknya” dengan penggambaran ciri khas lahiriahnya untuk 

tujuan mengejek. Senada dengan Sudarta, Pramono berpendapat 

bahwa sebetulnya karikatur adalah bagian dari kartun opini yang 

sudah diberi beban pesan, kritik, dan sebagainya. (Sudarta, 1987: 49 

dalam Sobur, 2009: 138). Sebagai kartun opini, karikatur setidaknya 

terdapat beberapa teknis yang perlu diingat, antara lain: 

• Harus informatif dan komunikatif 
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• Harus situasional dengan pengungkapan yang hangat 

• Cukup memuat kandungan humor 

• Harus mempunyai gambar yang baik 

 

Orang Barat, seperti di negara-negara Amerika Serikat dan 

Eropa justru senang dikarikaturkan daripada difoto. Mereka 

menganggap bila dikarikaturkan berarti mendapat penghormatan. 

Berbeda dengan orang dunia timur, seperti negara-negara di benua 

Asia yang cenderung merasa dihina bila wajah atau fisiknya 

dikarikaturkan (Sobur, 2009: 139). Di negara-negara demokrasi 

otokrasi16 maupun di negara berkembang, orang tidak menyenangi 

kritik dan karenanya seringkali menyesalkannya dan kemudian 

menindaknya. Namun kritik tersebut justru menjadi penting fungsinya 

bagi suatu lembaga di dalam sistem demokrasi. Suatu penyimpangan 

yang terjadi, akan dapat diluruskan kembali dengan adanya kritik yang 

efektif (Sastropoetro, 1984: 198). 

Berdasarkan penjelasan mengenai karikatur, baik arti, sejarah, 

maupun contoh-contohnya, tujuan utama dan fungsi kartun-karikatur 

yaitu menyindir dan memperingatkan. Oleh karena itu, umumnya 

karikatur berupa manusia dan membidik masalah-masalah penting di 

dalam kehidupan masyarakat. Dengan bahasa parodinya, kartun-

karikatur yang bagus berhasil menyampaikan amanat rakyat secara 

humoristis17, sehingga masalah penting semakin menarik perhatian 

atau bahkan berubah menjadi tanda bahaya. Selain itu, pihak yang 

disindir tidak marah, paling-paling menyeringai atau tersenyum kecut 

(Sobur, 2009:140-141). 

 

                                                
16 Otokrasi atau autokrasi adalah pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang; 

kediktatoran. 
17 Humoristis yaitu tidak terlalu lucu. 
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2. Majalah 

Medium berasal dari bahasa Latin medius “di tengah-tengah atau 

di antara”. Medium atau media adalah segala sesuatu sebagai saluran 

bagi seseorang yang menyatakan gagasan, isi jiwa, atau kesadarannya 

(Ardial, 2010: 161). Menurut Arifin (2003: 96), media massa memiliki 

beberapa fungsi sosial, yaitu: fungsi informasi, fungsi mendidik, 

fungsi hiburan, fungsi menghubungkan, fungsi kontrol sosial, dan 

fungsi membentuk pendapat umum.  

Secara umum medium diartikan sebagai cara fisik bagaimana 

satu sistem “tanda” (piktograf, karakter alfabet) perekam gagasan bisa 

diaktualisasikan (Danesi, 2010:2). Menurut Marcel Danesi, tipe media 

terbagi atas tiga kategori dasar:  

a. Medium alami, adalah medium yang memancarkan gagasan 

dengan cara berbasis biologis (melalui suara, ekspresi wajah, 

gerakan tangan, dan sebagainya) 

b. Medium buatan, bagaimana gagasan direpresentasikan dan 

dikirimkan menggunakan satu artefak tertentu (buku, lukisan, 

patung, surat, dan sebagainya) 

c. Medium mekanis, bagaimana gagasan dikirimkan menggunakan 

peralatan mekanis temuan manusia (telepon, radio, televisi, 

komputer, dan sebagainya) (Danesi, 2010:8) 

 

Dalam proses komunikasi, medium atau media adalah unsur 

penyampai pesan.  Lebih luas dari komunikasi antarpribadi dan 

komunikasi lainnya, terdapat komunikasi massa yang memanfaatkan 

media sebagai penyampai pesan. Media dalam komunikasi ini disebut 

media massa. Media massa terbagi ke dalam media elektronik (radio, 

televisi) dan media cetak (surat kabar, majalah, tabloid). Sebuah 

majalah adalah sekumpulan artikel atau kisah yang diterbitkan teratur 

secara berkala. Di dalam sebagian besar majalah terdapat ilustrasi. 
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Selain itu, majalah menampilkan beragam informasi, opini, dan 

hiburan konsumsi massa. Majalah dirancang untuk disimpan dalam 

waktu yang lebih lama dibandingan surat kabar (Danesi, 2010:89-90).  

Menurut Sastropoetro, surat kabar dan majalah adalah media 

pers. Sebagai media massa, dua barang cetakan ini memiliki fungsi 

untuk hiburan, informasi, dan pengulas atau interpretasi yang sering 

juga diartikan sebagai penafsir (Sastropoetro, 1984:69). Walter 

Hegeman mengklasifikasikan majalah-majalah yang disebarkan ke 

dunia (global magazines) dalam tiga kelompok yaitu:  

a. Trade magazine adalah majalah yang dapat terhadap para 

peminat dalam rangka profesinya masing-masing. 

b. Class and group magazine adalah majalah yang bertujuan untuk 

memajukan proses integrasi berbagai kelompok sosial di 

masyarakat. 

c. Spare time magazine adalah majalah yang membantu para 

pembacanya yang berasal dari berbagai profesi, kelas, dan 

organisasi untuk menyibukkan diri di waktu senggang 

(Sastropoetro, 1984:74). 

 

3. Sistem Media di Perancis 

Perancis merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Barat. 

Perancis adalah sebuah republik semi-presidensial uniter dengan 

tradisi demokratis yang kuat. Negara ini memiliki dua pemimpin 

yaitu, kepala negara oleh seorang presiden republik dan kepala 

pemerintahan oleh seorang perdana menteri. Sehingga kewenangan 

yang paling kuat di republik berada di lembaga eksekutif dan 

parlemen (legislatif).  

Di Perancis, konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintahan 

mendukung lingkungan pers yang terbuka, walaupun ada hukum-

hukum tertentu yang membatasi kebebasan pers pada praktiknya. 
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Seperti contohnya undang-undang antifitnah, dan perlindungan 

kerahasiaan narasumber. Pengecualian pada pasal 2 UU tentang 

kebebasan pers, blogger tidak mendapat perlindungan oleh UU ini. 

Meskipun menjunjung kebebasan pers, namun sistem media di 

Perancis unik. Conseil d’Audiovisuel (CSA) sebagai pengawas 

lembaga penyiaran publik dan swasta masih ditetapkan oleh 

pemerintahan.  Anggota CSA terdiri dari 9 orang (3 orang ditunjuk 

oleh presiden, 3 orang dipilih oleh Majelis Nasional, dan 3 orang lagi 

dipilih oleh Senat) (Alrasyid, 2011). 

Adapun peranan komunikasi di negara yang berpaham 

demokrasi seperti Perancis adalah sebegai berikut: 

a. Berbagai peraturan dan kebiasaan yang berlaku di negara yang 

demikian sangat berpengaruh terhadap: 

• Sifat-sifat pesan-pesan dari dan tentang negara tersebut 

yang disebarkan  atau dikirimkan ke luar negeri. 

• Impak dari gagasan atau pesan dari luar negeri terhadap 

politik yang berlaku di negara tersebut. 

b. Peranan komunikasi di negara-negara demokrasi adalah sangat 

ruwet oleh karena menerapkan berbagai pembatasan terhadap 

cara-cara berkomunikasi oleh para komunikatornya dalam 

rangka mempengaruhi bangsa-bangsa lain. Selain itu juga 

menimbulkan berbagai kesulitan di komunikan (negara-negara 

lain) yang ingin memahami arti dari pesan yang datang dari 

negara-negara demokrasi. Peranan itupun menimbulkan 

kepekaan yang aneh dan meyebabkan tumbuhnya sikap tidak 

senang terhadap pesan dari negara-negara demokrasi oleh pihak 

komunikan (Sastropoetro, 1984:194). 
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4. Majalah Charlie Hebdo 

Charlie Hebdo (dalam bahasa Perancis hebdomadaire) adalah 

majalah di Perancis yang terbit secara mingguan. Majalah ini sering 

mengalami pasang-surut sejak awal diterbitkan Oktober 1960. 

Majalah yang berkisar 150 eksemplar ini sebelumnya bernama Hara-

Kiri yang diterbitkan secara bulanan. Dilihat dari namanya saja 

kontroversial, yaitu Hara-Kiri (dalam bahasa Jepang berarti bunuh 

diri). Majalah ini memang mengkhususkan pemberitaan yang bersifat 

menyindir (dalam bahasa Perancis satire) terutama hal-hal yang 

berkaitan dengan politik, ideologi, dan agama. 

Tradisi satire terhadap politik dan agama bukan hal yang baru di 

Perancis. Karakter orang Perancis yang suka berdebat dalam hal-hal 

intelektualitas18, sudah dimulai ketika bersikap apatis19 terhadap 

pemerintahan monarki-absolut20 yang diwariskan Louis XIV. 

Kalangan intelektual Perancis yang rata-rata berasal dari golongan 

borjuis21 ataupun rakyat jelata mulai berani mempublikasikan 

selebaran-selebaran yang berisi cemoohan terhadap keluarga kerajaan. 

Golongan apatis ini disebut golongan kiri yang mewakili pendukung 

Revolusi Perancis dan memperjuangkan pemisahan antara agama dan 

negara. Pada zaman sekarang Charlie Hebdo disebut-sebut sebagai 

perwakilan sayap kiri anti-konformis22 tersebut. Menurut editornya, 

Stéphane Charbonnier, majalah ini memang menampilkan berbagai 

anekdot23, lelucon, polemik dari sudut pandang kalangan pluralis 

termasuk para golput (golongan putih). Selain Charlie Hebdo, ada 

                                                
18 Intelektualitas adalah hal-hal yang berdasarkan ilmu pengetahuan. 
19 Apatis adalah sikap acuh tak acuh, tidak peduli, atau masa bodoh. 
20 Monarki-absolut adalah bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang 

raja. 
21 Borjuis adalah kelas masayarakat dari golongan menengah ke atas. 
22 Anti-konformis yaitu sikap yang tidak setuju dengan nilai dan kaidah yang berlaku. 
23 Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai 

orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. 
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juga media cetak lain yang sangat radikal di Perancis, yaitu Minute 

dan Le Canard Enchaîné (Dina, 2012). 

 

5. Budaya Sindir-Menyidir di Perancis 

Menurut Mardiana Dina, tradisi sindir-menyindir di Perancis 

sudah kebablasan, walaupun menganut sistem kebebasan pers dan 

sekularisme (laïcité)24. Adanya sikap “La tête bien faite” yaitu 

segelintir orang-orang yang terkadang terkesan agak chavvinist25, 

xenophobic26, arogan terutama terhadap orang-orang non-Perancis 

atau non-bule. Sebagai contohnya, Jacques Chirac ketika masih 

menjabat sebagai presiden Perancis dan mewakili kalangan demokrat, 

memberikan peringatan bahwa siapapun yang menyinggung 

keyakinan sesorang, terutama keyakinan agama, sepantasnya 

dihindari. Pernyataan ini justru seperti menerobos batas prinsip laïcité 

itu sendiri. Contoh lainnya yaitu para pembuat kartun seperti Charlie 

Hebdo yang seharusnya perlu mempertimbangkan umat Islam di 

Perancis. Mengingat bahwa umat Islam di Perancis jumlahnya kedua 

terbesar setelah Khatolik. Majalah Charlie Hebdo-majalah satire yang 

mendapat kecaman dan reaksi keras dari berbagai dunia-membuat 

petisi yang mengklaim hak kebebasan berekspresi. Majalah ini juga 

berhak untuk menyindir Sri Paus, Yesus, Nabi musa, Budha, bahkan 

jika perlu mertua (Dina, 2012). 

 

 

 

 

 
                                                
24 sekularisme adalah paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu 

didasarkan pada ajaran agama. 
25 chavvinist adalah seseorang dengan keyakinan pada superioritas diri sendiri. 
26 Xenophobic yaitu takut orang asing atau orang asing itu sendiri. 
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6. Islam 

Islam adalah ajaran yang mengesakan Allah dan cegahan 

melakukan tindakan syirik. Perintah ini mengandung arti bahwa 

manusia hanya boleh tunduk kepada Allah. Menurut Nurcholis 

Madjid, manusia tidak boleh tunduk kepada selain-Nya karena 

manusia adalah puncak ciptaan-Nya. Ajaran Islam memiliki sumber 

hukum atau kitab suci yaitu Al-Quran dan nabi yaitu Muhammad Saw 

yang mewartakan wahyu Allah.  

Al-Quran adalah kitab Allah, bukti bagi Nabi-Nya, sumber bagi 

pokok-pokok agama dan sumber hukum yang pertama (Madkour, 

2009:142). Menurut pendapat Subhi Shalih, Al-Quran berarti bacaan. 

Kata Al-Quran selanjutnya dipergunakan untuk menunjukkan kalam 

Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad Saw 

(Hakim&Mubarok, 2000:69). Al-Quran memiliki nama-nama lain 

yang secara langsung dan tidak langsung memperlihatkan fungsi-

fungsi Al-Quran, sebagian nama-nama tersebut adalah: 

• Al-huda (petunjuk), yaitu fungsi Al-Quran sebagai petunjuk 

manusia secara umum. 

• Al-furqan (pemisah), yaitu fungsi Al-Quran untuk membedakan 

dan memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara 

yang benar dan yang salah.  

• Al-syifa (obat), yaitu fungsi Al-Quran sebagai obat bagi 

penyakit-penyakit yang ada di dalam dada (penyakit psikologis). 

• Al-mau’izhah (nasihat), yaitu fungsi Al-Quran sebagai nasihat 

bagi orang-rang bertaqwa (Hakim&Mubarok, 2000:70-71). 

Para ulama sepakat bahwa pada hakekatnya Al-Quran merupakan 

wahyu atau kalam Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad 

Saw. Isinya penuh dengan ilmu yang terbebas dari keraguan, kejahilan 

dan merupakan penjelmaan kebenaran, keseimbangan pemikiran dan 

karunia (Hakim&Mubarok, 2000:72).   
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Hadis merupakan sumber yang kedua bagi agama Islam. 

Berdasarkan hadis pulalah para mutakalimin (teolog) dan fuqaha 

bersandar. Lebih-lebih karena hadis mencirikan globalitas, membatasi 

kemutlakan dan mengkhususkan keumuman Al-Quran, bahkan 

kadang memaparkan persoalan-persoalan yang tidak disebut dalam 

Al-Quran (Madkour, 2009:146). Selain itu menurut para ulama, hadis 

dalam arti terminologi adalah sebagai berikut: 

• “Sesuatu yang disandarkan kepada nabi Saw, baik berupa 

perkataan, perbuatan, taqrir27 maupun sifat” (Mahmud al-

Thahan) 

• “Segala perkataan, perbuatan dan taqrir Nabi Saw yang 

berkaitan dengan penetapan hukum” (Nur al-Din al-‘Athar) 

• “Segala yang bersumber dari Rasulullah Saw, baik berupa 

perkataan, perbuatan, taqrir, sifat khalaqah atau khuluqiyah 

maupun perjalanan hidupnya sebelum atau sesudah ia diangkat 

menjadi rasul” (al-Khatib). 

• Menurut Al-Khabar, hadis adalah sesuatu yang disandarkan 

kepada nabi Muhammad Saw, sahabat, dan tabi’in. 

Para ulama menyimpulkan pengertian-pengertian di atas dengan 

mengatakan bahwa Al-Hadits adalah sesuatu yang sandarannya adalah 

nabi Muhammad Saw, dan al-sunnah adalah sesuatu yang 

sandarannya tidak hanya nabi Muhammad Saw, tetapi juga sahabat 

dan tabi’in. Sedangkan menurut Utang Ranuwijaya dan Munzir 

Suparta mengatakan bahwa hadis adalah segal sesuatu yang 

dinukilkan dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, 

perbuatan maupun taqrir (Hakim&Mubarok, 2000:83-85). 

                                                
27 Taqrir adalah perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad Saw dan 

beliau mengetahuinya; Nabi tidak ikut melakukan perbuatan tersebut, juga tidak melarang 
sahabat melakukannya. 
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Umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber ajaran 

Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis dipergunakan apabila tidak 

ditemukan ketetapan hukum di dalam Al-Quran, sedangkan ijtihad 

digunakan jika tidak ditemukan ketetapan hukum baik dal Al-Quran 

maupun hadis. Sebagai sumber hukum kedua, hadis juga merupakan 

ijma’ (konsensus) seperti terlihat dalam perilaku para sahabat. Fungsi 

hadis berikutnya adalah sebagai penjelas Al-Quran. Pertama, hadis 

berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah 

ditentukan oleh Al-Quran. Kedua, hadis berfungsi merinci dan 

menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran yang mujmal (global) serta 

memberikan taqyid (persyaratan) terhadap ayat-ayat yang mutlak. 

Ketiga, hadis berfungsi tahkshish (mengkhususkan) terhadap ayat-ayat 

yang bersifat umum. Muhammad Saw diutus untuk menjadi nabi dan 

rasul yang bertujuan menyempurnakan akhlak. Hal ini diperkuat 

dengan sabda nabi Muhammad Saw, ”Aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlak baik” (hadis shahih dan muttashil) 

(Hakim&Mubarok, 2000:85-88). 

 

7. Nabi Muhammad 

Muhammad bin Abdullãh (االلللهه ععببدد ببنن ممححممدد) adalah pembawa 

ajaran atau agama Islam. Umat muslim meyakini beliau sebagai nabi 

dan rasul yang terakhir. Menurut  biografi, Muhammad lahir sekitar 

20 April 570/571 di Mekkah dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah 

pada usia 63 tahun. Kedua kota tersebut terletak di daerah Hijazh, 

Arab Saudi. 

Dalam mengemban misi dakwahnya, umat Islam percaya bahwa 

Muhammad diutus Allah untuk menjadi nabi bagi seluruh umat 

manusia, sedangkan nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk 

umatnya masing-masing. Sedangkan kesamaan ajaran yang dibawa 
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Muhammad dengan nabi dan rasul sebelumnya ialah sama-sama 

mengajarkan keesaan Tuhan, yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang 

berhak disembah hanyalah Allah. Adapun gelar yang diperoleh nabi 

antara lain: Al-Amin yang artinya "orang yang dapat dipercaya", dan 

As-Saadiq yang berarti "yang benar". 

Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang 

yang senang dengan kekerasan dan pertempuran. Pada usianya yang 

ke-40, beliau sering menyendiri ke Gua Hira’-sebuah gua bukit sekitar 

6 km sebelah timur kota Mekkah atau Jabal An Nur. Beliau berhari-

hari merenung dan mencari ketenangan. Sikap ini ternyata dianggap 

sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut 

yang senang bergerombol. Dari sini, ia sering berpikir dengan 

mendalam, dan memohon kepada Allah supaya memusnahkan 

kekafiran dan kebodohan. 

Muhammad pertama kali diangkat menjadi rasul pada malam 

hari tanggal 17 Ramadhan atau 6 Agustus 611 M. Malaikat Jibril 

datang dan membacakan  surah pertama dari Quran yang disampaikan 

kepada Muhammad, yaitu surah Al-Alaq. Muhammad menerima ayat-

ayat Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. 

Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang 

sedang terjadi, sehingga hampir setiap ayat Quran turun disertai oleh 

Asbabun Nuzul (sebab atau kejadian yang mendasari penurunan ayat). 

Ayat-ayat yang turun sejauh itu dikumpulkan sebagai kompilasi 

bernama dinamakan Al-Quran. 

Sebagian ayat Quran mempunyai tafsir atau pengertian yang 

jelas, terutama ayat-ayat mengenai hukum Islam, hukum perdagangan, 

hukum pernikahan dan landasan peraturan dalam aspek lain. 

Sedangkan sebagian ayat lain yang diturunkan pada Muhammad 

bersifat samar pengertiannya, dalam artian perlu ada interpretasi dan 

pengkajian lebih mendalam untuk memastikan makna yang 
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terkandung di dalamnya, dalam hal ini kebanyakan Muhammad 

memberi contoh langsung penerapan ayat-ayat tersebut dalam 

interaksi sosial dan religiusnya sehari-hari. Sehingga para pengikutnya 

mengikutinya sebagai contoh dan standar dalam berperilaku dan 

bertata krama dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sekitar tahun 613 M, tiga tahun setelah Islam disebarkan secara 

diam-diam, Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara 

terbuka kepada masyarakat Mekkah. Respon yang diterima sangat 

keras dan masif. Hal ini karena ajaran Islam yang dibawa olehnya 

bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir 

masyarakat Mekkah saat itu. Para pengikutnya ini kemudian 

menyebarkan ajarannya melalui perdagangan ke negeri Syam, Persia 

dan kawasan jazirah Arab. Tercatat pula Muhammad mendapatkan 

banyak pengikut sampai negeri Farsi (Iran). 

Beberapa hadist meriwayatkan beberapa ciri fisik yang 

diceritakan oleh para sahabat dan istrinya. Beberapa riwayat 

menyebutkan bahwa Muhammad berperawakan sedang, berkulit putih 

kemerahan, berjanggut tipis, dan digambarkan memiliki fisik yang 

sehat dan kuat oleh orang di sekitarnya. Riwayat lain menyebutkan 

Muhammad bermata hitam, tidak berkumis, berjanggut sedang, serta 

memiliki hidung bengkok yang sesuai dengan ciri antropologis bangsa 

Semit pada umumnya. 

 

8. Islam dan Budaya Arab 

Kebudayaan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi 

adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Menurut 

Soerjono Soekanto menganalisis bahwa manusia mempunyai dua sisi 

kehidupan, yaitu sisi material dan spiritual. Sisi materi mengandung 

karya, yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan benda-benda 

atau lainnya yang berwujud materi. Sisi spiritual manusia 
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mengandung cipta yang menghasilkan ilmu pengetahuan, karsa yang 

menghasilkan kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopnan, hukum, serta 

rasa yang menghasilkan keindahan (Hakim&Mubarok, 2000: 28-29). 

C. Kluckhohn menguraikan unsur-unsur kebudayaan yang 

bersifat universal (culture universal), antara lain: 

a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pekaian, 

perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, 

dan alat-alat transportasi) 

b. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (pertanian, 

perternakan, sistem produksi, dan sistem distribusi). 

c. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, 

sistem hukum, dan sistem perkawinan) 

d. Bahasa (lisan dan tulisan) 

e. Kesenian (seni rupa, seni suara, dan seni gerak) 

f. Sistem pengetahuan 

g. Religi (sistem kepercayaan) (Soerjono Soekanto, 1993: 192-3 

dalam Hakim&Mubarok, 2000: 32) 

 

Nurcholish Madjid menjelaskan hubungan agama dan budaya 

sebagai dua bidang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat 

dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan 

waktu dan tempat. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama, 

dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Budaya 

bisa merupakan ekspresi hidup keagamaan, karena ia subordinat 

terhadap agama, dan tidak pernah sebaliknya (Hakim&Mubarok, 

2000: 34). 

Menurut pandangan Harun Nasution, agama pada hakikatnya 

mengandung dua kelompok ajaran. Kelompok pertama, ajaran dasar 

yang diwahyukan Tuhan melalui para rasul-Nya kepada manusia. 

Ajaran ini terdapat dalam kitab-kitab suci. Oleh karena berasal dari 
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wahyu Tuhan, maka hal ini bersifat absolut, mutlak benar, kekal, tidak 

berubah dan tidak bisa diubah. Kelompok kedua, merupakan ajaran 

yang berasal dari penjelasan dan hasil pemikiran pemuka atau ahli 

agama. Pada hakikatnya tidaklah absolut, tidak mutlak benar, dan 

tidak kekal. Kelompok ajaran kedua ini bersifat relatif, nisbi, berubah, 

dan dapat diubah sesuai perkembangan zaman (Hakim&Mubarok, 

2000: 34). 

Menurut penelitian para ulama, jumlah ajaran kelompok 

pertama lebih sedikit daripada kelompok kedua. Dari 6300 ayat di Al-

Quran, hanya 500 ayat yang mengatur tentang keimanan, ibadah, 

muamalah, dan hidup kemasyarakatan manusia. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian ‘Abd al-Wahab Khallaf (Guru Hukum Islam 

Universitas Kairo) yang menyatakan tidak lebih dari 5.8% dari seluruh 

ayat di Al-Quran (368 ayat) yang mengatur hidup kemasyarakatan. 

Ajaran dasar agama: Al-Quran dan Sunah yang periwayatannya 

shahih bukan termasuk budaya. Pemahaman ulama terhadap ajaran 

dasar agama merupakan hasil karsa ulama. Oleh karena itu, ajaran 

agama merupakan bagian dari kebudayaan. Akan tetapi, umat Islam 

meyakini bahwa kebudayaan merupakan hasil upaya ulama dalam 

memahami ajaran dasar agama Islam, dituntun oleh petunjuk Tuhan, 

yaitu Al-Quran dan Sunah. Berdasarkan hal ini, ajaran dasar agama 

Islam disebut dengan kebudayaan Islam (Hakim&Mubarok, 2000: 34-

36). 

Bangsa Arab termasuk ke dalam rumpun Caucasoid dalam sub 

ras Mediteranean meliputi wilayah Laut Tengah, Afrika Utara, 

Armenia, Arabia, Yaman, Palestina, Syiria, Irak, Libanon, Yordania, 

Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair Mesir, Sudan dan Irania. Secara 

fisik, bangsa Arab memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya 

dengan bangsa lain. Bangsa Arab mempunyai postur tubuh tegap, 
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besar, tinggi, berambut kriting dan berhidung mancung (Fadlyanur, 

2012) dan (Fahrudin, 2011). 

Lalu apa hubungan Islam dengan budaya Arab? Seperti 

diketahui bersama bahwa nabi Muhammad (nabi penyebar ajaran 

Islam) berasal dari Arab, baik kelahiran, kehidupan, penyebaran 

ajaran, maupun kematian beliau. Maka dari itu, identitas yang melekat 

pada nabi adalah budaya Arab. Sebagai penyebar ajaran Islam, nabi 

secara langsung maupun tidak langsung juga memperkenalkan 

identitasnya itu kepada semua bangsa seperti Mesir, Afrika, Irak, dan 

Syria. Seperti contohnya bahasa. Bahasa Arab sering digunakan oleh 

mayoritas umat muslim karena bahasa kitab suci di Al-Quran adalah 

bahasa Arab. Oleh sebab itu, budaya Arab sering dikaitkan dengan 

agama Islam. 

Walaupun demikian, bahasa Arab akan dipengaruhi lokasi 

tempat tinggal warga di suatu tempat itu dalam jangka waktu lama. 

Misalnya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim jarang ada 

yang menggunakan bahasa Arab dalam kesehariannya. Akan tetapi 

menggunakan bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya 

Melayu tempat tinggalnya (Fadlyanur, 2012). 
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C. Kerangka Pikir 

 
Berawal dari sebuah cover majalah Perancis edisi 19 September 2012 

yang munculkan berbagai aksi protes dari beberapa kalangan.28 Cover 

majalah Charlie Hebdo edisi 19 September 2012 mendapatkan protes karena 

memuat gambar yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Seperti yang 

telah dijelaskan di dalam ajaran Islam dan tertera di al-Hadis, bahwa segala 

makhluk hidup tidak boleh digambarkan visualisasinya termasuk semua 

Nabi.  

Gambar sebagai media komunikasi memiliki subyek yang mudah 

dipahami sebagai simbol yang jelas. Namun, bagaimana jika sebuah pesan 

dalam karikatur ini memunculkan sebuah kontroversi? Oleh karena itu 

peneliti menggunakan metode semiotika Roland Barthes sebagai alat untuk 

menganalisis cover majalah ini. Berbagai bentuk simbol yang terpampang 

                                                
28 Kalangan yang melakukan protes telah disebutkan di latar belakang. 
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dalam halaman cover akan dianalisis melalui beberapa tahap mulai dari 

denotasi hingga konotasinya. Berdasarkan hasil analisis tahapan ini, maka 

peneliti akan memperoleh pemaknaan menyeluruh dari cover majalah 

Perancis Charlie Hebdo edisi 19 September 2012. 

 


