
8 
 

  BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2. 1 Komunikasi 

Menurut Deddy Mulyana (Mulyana, 2007:46), komunikasi 

secara etimologi berasal dari kata Latin communis yang berarti sama, 

communico, communication, atau communicare yang berarti membuat 

sama.  Komunikasi menyarankan suatu pikiran, suatu makna atau 

suatu pesan dianut secara sama. Komunikasi merupakan proses 

menciptakan suatu kesamaan (commonness) atau suatu kesatuan 

pemikiran antara pengirim dengan penerima. 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. 

 

Dalam proses komunikasi terdapat unsur-unsur yang memiliki peran 

penting di dalamnya, antara lain adalah: 

a. Sumber (source)  

Sumber atau pengirim (Mulyana, 2007: 69) 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).  

b. Penerjemahan 
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Penerjemahan (Shimp, 2003: 164) adalah unsur kedua menurut 

Shimp, yaitu sebagai tahap menerjemahkan pemikiran ke dalam 

bentuk- bentuk simbolis (encoding).  

c. Pesan (message) 

Menurut Harold Laswell pesan (Mulyana, 2007: 70) adalah apa 

yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima dalam 

bentuk simbol verbal dan/atau non-verbal yang mewakili 

perasaan nilai, gagasan dari sumber.  

d. Saluran (medium atau channel) (Mulyana, 2007: 71) adalah 

media penyampai pesan.   

e. Penerima (receiver) 

Menurut Harold Laswell (Mulyana, 2007: 71), 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.  

f. Intepretasi 

Intepretasi (Shimp, 2003: 165) adalah unsur komunikasi, yaitu 

sebagai tahap yang dilakukan oleh penerima dalam 

mengintepretasi atau mengartikan pesan dari komunikatornya 

(decoding).  

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) 
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Umpan balik (Mulyana, 2007: 71) adalah tanggapan penerima 

atas pesan yang diterimanya. Pada tahap ini, sumber dapat 

menilai apakah pesan yang disampaikannya dapat diterima 

dengan tepat dan baik oleh penerima, sehingga dapat 

memberikan feedback kepada penerima. 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai komunikasi di atas, maka dapat 

dirumuskan proses komunikasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 2.1 

Proses Komunikasi 

Sumber: (Deddy Mulyana, 2007) 
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2.2 Komunikasi Massa 

Komunikasi massa menurut Harold Lasswell dalam (Littlejohn, 2009:334) 

menyatakan komunikasi massa berfungsi untuk kegiatan penyelidikan 

(surveillance), kegiatan mengkorelasikan, yaitu menghubungkan satu kejadian 

dengan fakta yang lain dan menarik kesimpulan, selain itu juga berfungsi sebagai 

sarana hiburan. Definisi Komunikasi massa adalah suatu proses dimana media 

menyebarkan pesan ke publik secara luas dan pada sisi lain diartikan sebagai 

bentuk komunikasi yang ditujukan pada sejumblah khalayak yang tersebar, 

heterogen, anonim, melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama 

dapat diterima secara serentak dan sesaat. 

Dalam kajian Komunikasi Massa, Harold Lasswell menyajikan suatu 

model komunikasi yang berbentuk sederhana. Model ini sering diajarkan kepada 

mahasiswa yang baru belajar ilmu komunikasi. Menurut Lasswell komunikasi 

dapat didefinisikan sebagai :  

1. Siapa (who) 

2. Bicara apa (says what) 

3. Pada saluran mana (in which channel) 

4. Kepada siapa (to whom) 

5. Dengan pengaruh apa (with what effect) 

Model yang diutarakan Harold Lasswell tersebut secara jelas 

mengelompokkan elemen-elemen mendasar dari komunikasi ke dalam lima 

elemen yang tidak bisa dihilangkan salah satunya. Model yang dikembangkan 

oleh Laswell ini sangat populer di kalangan ilmuan komunikasi, dan kebanyakan 

mahasiswa komunikasi ketika pertama kali belajar ilmu komunikasi, akan 

diperkenalkan dengan model di atas. 

2.3 Media Massa 

Media massa menurut (Littlejohn&Foss, 2009 : 410)  adalah sarana 

penyampaian pesan-pesan, aspirasi masyarakat, sebagai alat komunikasi 

untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat langsung 

secara luas. Media massa bekerja dalam berbagai cara untuk segmen-

segmen masyarakat yang berbeda, penerima pesan dari media massa tidak 
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semuanya terpengaruh, tetapi berinteraksi dalam cara yang khusus dengan 

media.  

2.3.1 Jenis Media Massa 

Media massa, sebagai media yang menunjang komunikasi massa terbagi atas 

3 jenis menurut  (Nurudin, 2007 : 39) :   

1. Media Massa Cetak (Printed Media). Media massa yang dicetak dalam 

lembaran kertas. Isi media massa umumnya terbagi tiga bagian atau 

tiga jenis tulisan: berita, opini, dan feature. 

2. Media Massa Elektronik (Electronic Media). Jenis media massa yang 

isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar dan suara dengan 

menggunakan teknologi elektro, seperti radio, televisi, video, dan 

film. 

3. Media Online (Online Media, Cybermedia), yakni media massa yang 

dapat kita temukan di internet (situs web). 

Berdasarkan dari jenis media massa, video merupakan bentuk dari 

jenis media massa elektronik. Video klip merupakan bagian dari video. 

Dalam hal ini penulis akan menganalisis video klip Harimau! Harimau! 

oleh Grup Band Navicula.  

 

2.3.2 Video  

Video menurut ( Tinarbuko, 2008:78) adalah teknologi untuk 

menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang 

gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, 

atau media digital. Video juga bisa dikatakan sebagai gabungan gambar-

gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan 

tertentu. Gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan frame dan 

kecepatan pembacaan gambar disebut dengan frame rate, dengan satufps. 

Berikut adalah jenis-jenis video berdasarkan tujuan pembuatannya: 

1. Cerita 

Video yang bertujuan untuk memaparkan cerita. 

2. Dokumenter 
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Video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam 

kehidupan 

3. Berita 

Video yang bertujuan memaparkan sebuah berita. 

4. Pembelajaran 

Video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar 

mudah diserap dan dapat dimainkan ulang. 

5. Video klip 

Video yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk 

lagu. 

 

2.3.3 Video klip 

 Video klip (Mentari, 2015:11) adalah kumpulan potongan-

potongan visual yang dirangkai dengan atau tanpa efek-efek tertentu 

dan disesuaikan berdasarkan ketukan-ketukan pada irama lagu, nada, 

lirik, instrumennya dan penampilan band, kelompok musik untuk 

mengenalkan dan memasarkan produk (lagu) agar masayarakan dapat 

mengenal yang selanjutnya membeli kaset, CD, DVD. Memberikan 

imbas bagi seluruh stasiun TV untuk mendapatkan pemasukan dari 

iklan yang membeli tayangannya baik dalam bentuk program musik 

atau sebagai iklan itu sendiri, bahkan juga memberikan kesempatan 

bagi seluruh insan muda yang kreatif baik sebagai sutradara atau crew 

kreatif di dalamnya. 

1. Musik Video 

Video klip dengan musik sebagai asas. Konsep video klip ini 

dibangun dengan cara menambahkan gambar pada musik. Gambar 

yang ditampilkan tidak harus berkaitan dengan suatu pesan atau cerita. 

Aspek musiklah yang menjadi pengikat gambar-gambar, efek visual, 

dan gerakannya deselaraskan dengan beat atau unsur musikal lain, 

seperti rhytm, harmony, melody. dan lain sebagainya.  

2. Lirik Video 
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Video klip dengan lirik sebagai asas. Video klip dengan konsep 

dimana lirik dan gambar berinteraksi untuk membangun makna. Jadi 

isi atau lirik lagu diperkaya atau diperkuat maknanya dengan gambar, 

biasanya dengan bahasa metafor (kiasan/permisalan). Jika berhasil 

kerjasama lirik dan gambar akan memperkaya makna sehingga video 

klip tersebut menjelma menjadi semacam “puisi audio visual”. Namun 

dalam olah metaphor, semakin jauh jarak antara makna kata dengan 

gambar, semakin berat pula penonton menafsirkannya. Sebaliknya 

apabila lirik dan gambar terlalu berhubungan, maka pada tampilan 

visual tidak terjadi pengkayaan makna,sehingga tampilan visual hanya 

menjadi hiasan. 

3. Image Video 

Video klip dengan image sebagai asas. Video dengan konsep 

dimana tampilan visual lebih di utamakan perannya untuk 

mengungkapkan cerita, pesan, dan makna. Karena tampilan visual 

telah berbicara, maka musik hanya hadir dibelakang sebagai 

pendukung kesan dan cerita yang digambarkan. 

Berikut adalah teknik kamera dalam pengambilan video dalam buku 

(Stockman, 2015 : 32) :  

a. Teknik Pengambilan Gambar 

1. Ekstream Long Shot 

Dikenal juga sebagai Extra Long Shot atau Very Long Shot yaitu 

teknik pengambilan gambar mencakup area yang sangat luas 

dengan maksud untuk mengikut-sertakan objek dan kondisi 

disekitar subjek utama ke dalam frame. 

2. Long Shot (LS) 

Pada teknik ini pengambilan gambar hanya menggunakan area 

yang cukup / pas untuk memperlihatkan seluruh tubuh subjek 

tanpa terpotong oleh frame. Teknik ini hanya mensorot dan 

memprioritaskan subjek utama dan bermaksud untuk 

menonjolkan subjek dengan ekspresi dan interaksinya tanpa ada 

bagian tubuh yang terpotong. 
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3. Medium Shot (MS) 

Pada teknik ini area pengambilan gambar sedikit lebih sempit 

dari teknik medium long shot di atas yaitu dimulai dari batas 

pinggang sampai atas kepala. Teknik ini bertujuan untuk 

menonjolkan lebih detail lagi bahasa tubuh dari ekspresi subjek. 

4. Big Close Up (BCU) 

Teknik pengambilan gambar ini akan mengambil area yang 

lebih sempit lagi dari teknik close up standar di atas. Batas area 

yaitu sedikit dibawah dagu sampai di atas dahi (batas kepala). 

Pada dasarnya tujuan teknik ini sama dengan teknik close up di 

atas hanya saja menekankan untuk lebih mendetailkan ekspresi 

dan mimik wajah seseorang. 

5. Close-Up (CU) 

Teknik pengambilan gambar ini akan mengambil area yang 

lebih sempit lagi dari teknik close up standar di atas. Batas area 

yaitu sedikit dibawah dagu sampai di atas dahi (batas kepala). 

Pada dasarnya tujuan teknik ini sama dengan teknik close up di 

atas hanya saja menekankan untuk lebih mendetailkan ekspresi 

dan mimik wajah seseorang. 

6. Ekstream Close Up (ECU) 

Sedangkan teknik pengambilan gambar ini hanya mengekspose 

bagian tertentu saja pada wajah. Umumnya teknik ini digunakan 

untuk menampilkan bagian yang dianggap menarik dari wajah 

seseorang seperti hanya menampilkan bagian mata, hidung atau 

bibir. 

7. Eye Angle 

Sudut standar atau normal. Pada sudut ini, kamera diletakkan 

sejajar dengan objek. Efek yang ditimbulkan dari sudut pandang 

ini adalah pandangan normal atau seperti kita melihat langsung 

ke objek dengan mata kita 

8. High Angle 
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Istilah ini dipakai ketika kita mengambil gambar dari sudut 

tinggi. Letak kamera lebih tinggi dari pada objek sehingga 

kamera menunduk kebawah. Angle ini menimbulkan efek kecil 

atau luas. 

9. Low Angle 

Istilah ini dipakai ketika kita mengamnbil gambar dari sudut 

rendah. Letak kamera berada dibawah objek (point of interest). 

Efek yang ditimbulkan dari sudut pandang ini adalah kesan 

besar atau raksasa. 

 

b. Teknik Pencahayaan 

1. Front Lighting adalah Pencahayaan depan digunakan 

terutama untuk visibilitas dan warna. Hal ini juga digunakan 

untuk mengisolasi seseorang individu atau set piece. Lampu 

depan umumnya bekerja lebih baik jika ditempatkan pada sudut 

antara 30-50 derajat. 

2. Side Lighting adalah Penggunaan yang paling umum samping 

efek pencahayaan. Sisi pencahayaan sering digunakan dengan 

warna lebih berani untuk aksen gerakan dan warna kontras yang 

datang dari sisi yang berlawanan. 

3. Down Lighting adalah pencahayaan sering digunakan untuk 

menciptakan ilusi kedalaman. Pencahayaan ke bawah juga 

bekerja sangat baik untuk mengisolasi satu orang dari yang lain. 

4. Latar Belakang Lighting adalah Latar pencahayaan adalah 

gaya yang sangat berani pencahayaan. Hal ini lebih cerah 

daripada bagian lain panggung. Ini adalah cara yang sangat kuat 

untuk menciptakan sebuah gambar. 
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2.4 Teori Pesan 

Pesan menurut (Littlejohn&Foss, 2009 : 151) sebuah tindakan 

komunikasi dari pemberi pesan kepada penerima pesan yang didalamnya 

terdapat strategi dalam cara menyampaikan pesan yang akan 

menghasilkan beberapa tujuan secara serempak. Di dalam pesan, terdapat 

beberapa teori di dalamnya. 

 

2.4.1  Teori simbol  

 Teori simbol diciptakan oleh Susanne Langer, dalam buku 

(Littlejohn&Foss, 2009:153-155) 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 

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).  

 

2.4.2 Teori-teori sistem non-verbal  

Kode non-verbal adalah kumpulan perilaku yang digunakan untuk 

menyampaikan arti. Judee Burgoon dalam Littlejohn&Foss 

(Littlejohn&Foss, 2009:158-162), menggolongkan sistem kode non-

verbal seperti halnya memiliki beberapa struktur sifat, antara lain: 
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• 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 (Littlejohn&Foss, 2009:42-45) 

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.  

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. 
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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. 

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. 
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• 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. 

• 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. 

 

2.4.3 Teori Semiotika 

 

Semiotika berasal dari kata Yunani, yaitu: semeion yang berarti tanda. 

Dalam pandangan Danesi (Danesi, 2010:7), penjelajahan semiotika sebagai 

metode kajian ke dalam berbagai cabang keilmuan ini dimungkinkan karena 

ada kecenderungan untuk memandang berbagai wacana sosial sebagai 
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fenomena bahasa. Dengan kata lain, bahasa dijadikan model dalam berbagai 

wacana sosial. Berdasarkan pandangan semiotika, bila seluruh praktek sosial 

dapat dianggap sebagai fenomena bahasa, maka semuanya dapat juga 

dipandang sebagai tanda. Hal ini dimungkinkan karena luasnya pengertian 

tanda itu sendiri. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu 

tanda (sign).  

Dalam ilmu komunikasi ”tanda” merupakan sebuah interaksi makna yang 

disampaikan kepada orang lain melalui tanda-tanda. Dalam berkomunikasi 

tidak hanya dengan bahasa lisan saja namun dengan tanda tersebut juga dapat 

berkomunikasi. Ada atau tidaknya peristiwa, struktur yang ditemukan dalan 

sesuatu, suatu kebiasaan semua itu dapat disebut tanda. Sebuah bendera, 

sebuah isyarat tangan, sebuah kata, suatu keheningan, gerak syaraf, peristiwa 

memerahnya wajah, rambut uban, lirikan mata dan banyak lainnya, semua itu 

dianggap suatu tanda. alam semiologi, penerima atau pembaca pesan, 

dipandang memiliki peran yang aktif, dibandingkan dalam paradigma 

transmisi di mana mereka dianggap pasif. Semiologi lebih suka memilih 

istilah “pembaca” untuk komunikan, karena “pembaca” pada dasarnya aktif 

dalam menciptakan pemaknaan teks atau tanda (sign) dengan membawa 

pengalaman, sikap, emosi terhadap teks atau tanda tersebut.  

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. 
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Tentunya, hal ini akan menimbulkan masalah penafsiran dan pemahaman 

yang sejenisnya. Ahli semiotika sering menggunakan teknik oposisi biner 

untuk menjaring makna sesuatu dalam relasinya dengan sesuatu yang lain. 

2.4.3.1 Teori Semiotika Menurut  Ferdinand de Sausure 

Teori Semiotik ini dikemukakan oleh Ferdinand De Saussure (1857-

1913) dalam (Sobur, 2009:45) teori ini semiotik dibagi menjadi dua bagian 

(dikotomi) yaitu penanda (signifier) dan pertanda (signified). Penanda dilihat 

sebagai bentuk/wujud fisik dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur, 

sedang pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep, fungsi 

dan/atau nilai-nlai yang terkandung didalam karya arsitektur. Eksistensi 

semiotika Saussure adalah relasi antara penanda dan petanda berdasarkan 

konvensi, biasa disebut dengan signifikasi. Semiotika signifikasi adalah 

sistem tanda yang mempelajari relasi elemen tanda dalam sebuah sistem 

berdasarkan aturan atau konvensi tertentu. Kesepakatan sosial diperlukan 

untuk dapat memaknai tanda tersebut.  Menurut Saussure, tanda terdiri dari: 

Bunyi-bunyian dan gambar, disebut signifier atau penanda, dan konsep-

konsep dari bunyi-bunyian dan gambar, disebut signified. Dalam 

berkomunikasi, seseorang menggunakan tanda untuk mengirim makna 

tentang objek dan orang lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. Objek 

bagi Saussure disebut “referent”. 

Saussure mengembangkan bahasa sebagai suatu sistim tanda. Semiotik 

dikenal sebagai disiplin yang mengkaji tanda, proses menanda dan proses 

menandai. Bahasa adalah sebuah jenis tanda tertentu. Dengan demikian dapat 

dipahami jika ada hubungan antara linguistik dan semiotik. Kata Semiotics 

memiliki rival utama, kata semiology. Kedua kata ini kemudian digunakan 

untuk mengidentifikasikan adanya dua tradisi dari semiotik. Tradisi linguistik 

menunjukkan tradisi-tradisi yang berhubungan dengan nama-nama Saussure 

sampai Hjelmslev dan Barthes yang menggunakan istilah semiologi. Sedang 

yang menggunakan teori umum tentang tanda-tanda dalam tradisi yang 

dikaitkan dengan nama-nama Pierce dan Morris menggunakan istilah 

semiotics. Kata Semiotika kemudian diterima sebagai sinonim dari kata 
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semiologi.  Menurut Saussure, tanda mempunyai dua entitas, yaitu signifier 

(signifiant/wahana tanda/ penanda/yangmengutarakan/simbol) dan signified 

(signifie/ makna/ petanda/yang diutarakan/thought of reference). Tanda 

menurut Saussure adalah kombinasi dari sebuah konsep dan sebuah sound-

image yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara signifier dan signified 

adalah arbitrary (mana suka). Tidak ada hubungan logis yang pasti diantara 

keduanya, yang mana membuat teks atau tanda menjadi menarik dan juga 

problematik pada saat yang bersamaan. 

2.4.3.2 Teori Semiotika Menurut Pierce 

Menurut Peirce dalam (Danesi, 2010:27) kata „semiotika‟, kata yang sudah 

digunakan sejak abad kedelapan belas oleh ahli filsafat Jerman Lambert, 

merupakan sinonim kata logika. Logika harus mempelajari bagaimana orang 

bernalar. Penalaran, menurut hipotesis Pierce yang mendasar dilakukan 

melalui tanda-tanda. Tanda-tanda memungkinkan manusia berfikir, 

berhubungan dengan orang lain dan memberi makna pada apa yang 

ditampilkan oleh alam semesta. Semiotika bagi Pierce adalah suatu tindakan 

(action), pengaruh (influence) atau kerja sama tiga subyek yaitu tanda (sign), 

obyek (object) dan interpretan (interpretant). Menurut Peirce dalam (Danesi, 

2010:28) tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu. Sesuatu itu dapat 

berupa pengalaman, pikiran, gagasan atau perasaan. Jika sesuatu, misalnya A 

adalah asap hitam yang mengepul di kejauhan, maka ia dapat mewakili B, 

yaitu misalnya sebuah kebakaran (pengalaman).  

Tanda semacam itu dapat disebut sebagai indeks; yakni antara A dan B ada 

keterkaitan (contiguity). Sebuah foto atau gambar adalah tanda yang disebut 

ikon. Foto mewakili suatu kenyataan tertentu atas dasar kemiripan atau 

similarity (foto Angelina Jolie, mewakili orang yang bersangkutan, jadi 

merupakan suatu pengalaman). Tanda juga bisa berupa lambang, jika 

hubungan antara tanda itu dengan yang diwakilinya didasarkan pada 

perjanjian (convention), misalnya lampu merah yang mewakili “larangan 

(gagasan)” berdasarkan perjanjian yang ada dalam masyarakat. Burung Dara 
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sudah diyakini sebagai tanda atau lambang perdamaian; burung Dara tidak 

begitu saja bisa diganti dengan burung atau hewan yang lain, dan seterusnya.  

 

2.4.3.3 Teori Semiotika Rolamd Barthes 

 

Teori semiotika menurut Roland Barthes dalam (Budiman, 2001:28 dalam 

Kaelan, 2009:206) Roland 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. 

Dalam  Analisis data pada penelitian video klip ini dilakukan beberapa tahap.  

Pertama, menunjukkan tanda-tanda visual yang muncul dalam gambar. 

Tanda-tanda tersebut ditandai berdasarkan pola: gesture, lirik lagu, 

komposisi ruang, hubungan antara, pengambilan gambar objek. Tahap kedua 

dilakukan kajian simbol-simbol dalam video klip yang menunjukan 

keterkaitan dari beberapa aspek di dalamnya dengan mempertimbangkan 

sign, object, dan interpretant, selanjutnya tahap ketiga mengamati aspek 

bahasa yang tercantum kajian simbol-simbol dalam video klip yang 

menunjukan keterkaitan dari beberapa aspek di dalamnya. Tahap terakhir 

adalah menarik kesimpulan berdasarkan analisis dari tahapan-tahapan di atas. 

 

2.5  Video dan semiotika 

 

Pendekatan dengan semiotika Roland Barthes lebih menekankan pada 

tuturan (speech) dalam pengertian luas sebagai wacana (discourse). Menurut 

Sumbo Tinarbuko (Tinarbuko, 2008:17) 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 
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langue
1
 dan parole

2
. Wacana berada di sisi yang sama dengan parole, 

sebagaimana bisa dilihat pada homologi ini. 

Langue : Parole : : Teks : Wacana 

Berdasarkan homologi 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. Pendekatan semiotika Barthes 

terhadap wacana terarah secara khusus pada apa yang disebut dengan mitos. 

Lalu bagaimana cara menganalisis video klip Harimau! Harimau! ? 

Menurut Christomy dalam Alex Sobur(Sobur, 2009:134-136), ada beberapa 

cara menganalisis video klip, antara lain: 

a. Dapat mendeskripsikan jalinan tanda di video klip tersebut. 

Misalnya dengan menandai berdasarkan pola: gesture, 

komposisi ruang, dan hubungan di antara objek. 

b. Mengamati aspek bahasa lirik yang tercantum dalam video klip, 

teknik pengambilan gambar yang ada dalam video klip, 

kemudian mendiskripsikannya dengan mempertimbangkan sign, 

object dan interpretant. 

Dalam menganalisis video klip, seyogianya menempatkan diri sebagai 

kritikus. Melihat entitas tanda-tanda visual dalam video klip dapat dianggap 

sebagai “teks” yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, telaah simbolik 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. Video klip, 

menurut Marcel Danesi (Danesi, 2010:18) 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 

                                                             
1
 Langue adalah bahasa yang sistematis, ilmiah. 

2
 Parole adalah bahasa sehari-hari, tidak sistematis, atau sering disebut dialek. 
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menghindari pembiasan tafsiran. Hal lain yang cukup berperan adalah adanya 

narasi yang menyertai gambar.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka cara yang akan dipakai untuk 

mengetahui simbol-simbol dan mengetahui makna dari video klip Harimau! 

Harimau! ini dengan menandai tanda-tanda yang muncul berdasarkan pola: 

gesture, komposisi ruang, pengambilan gambar, lirik, 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 isu lingkungan. Hal ini 

berpedoman pada teori Roland Barthes (konsep denotasi, konotasi atau 

mitos). Selain itu juga dari intepretasi peneliti sendiri yang dipengaruhi oleh 

latar belakang kerusakan hutan yang ada di Indonesia. 
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2.6 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Klip “Harimau! Harimau!” oleh Grup Band 

Navicula 

Simbol-simbol yang 

muncul dari video klip 

Semiotika Roland Barthes 

Tanda-tanda dalam video klip  

 Gesture 

 Lirik lagu 

 Komposisi ruang 

 Hubungan antar objek 

 Bahasa 

 Teknik pengambilan 

gambar 

Denotasi Konotasi 

Mitos 

Makna Video Klip “Harimau! 

Harimau!” oleh Grup Band 

Navicula 

 

Isu 

lingkungan 
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Berawal dari isu lingkungan di Indonesia, muncul sebuah video klip 

Harimau! Harimau!. Video klip Harimau! Harimau! dalam isinya memiliki 

simbol-simbol. Di dalam simbol-simbol tersebut terdapat berupa gesture, lirik 

lagu, komposisi ruang, hubungan antar objek, bahasa, dan teknik pengambilan 

gambar. Kemudian simbol-simbol tersebut muncul di setiap analisis tataran 

pertama dan kedua semiotika Roland Barthes.  Simbol-simbol tersebut 

menunjukkan tanda-tanda visual yang muncul dalam tahapan denotasi kemudian 

muncul kepada tahapan konotasi dalam video klip Hariamu! Harimau!. Tanda-

tanda tersebut ditandai berdasarkan pola: gesture, lirik lagu, komposisi ruang, 

hubungan antara, pengambilan gambar objek. Tahapan selanjutnya dilakukan 

kajian simbol-simbol dalam video klip yang menunjukan keterkaitan dari 

beberapa aspek di dalamnya dengan mempertimbangkan sign, object, dan 

interpretant, Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan analisis dari 

tahapan-tahapan di atas sehingga dari tahapan tataran konotasi, muncul mitos, 

karena mitos merupakan bagian dari konotasi. Berdasarkan hasil analisis tahapan 

ini, maka peneliti akan memperoleh  pemaknaan menyeluruh dari video klip 

Harimau! Harimau!. 

 


