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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Semiotika Roland Barthes 

Semiotik (semiotics) atau semiotika berasal dari bahasa Yunani semeion yang berarti 

tanda. Tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif, 

mampu menggantikan sesuatu yang lain yang dapat dipikirkan serta dibayangkan.1 Dan 

dalam bukunya yang berjudul Antropologi Komunikasi, Syukriadi Sambas secara 

terminologis mengatakan bahwa semiotik adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan 

pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda 

dalam proses yang berlaku bagi tanda. 

Umberto Eco (1979) mendefinisikan semiotik sebagai ilmu yang mempelajari 

sederetan luas objek, peristiwa, kebudayaan sebagai suatu tanda. Semiotik adalah ilmu 

yang mempelajari tentang sistem tanda dan teori tentang pemberian tanda. Kelompok teori 

ini dipandang berasal dari antropologi karena studi tentang tanda yang dikenal sebagai 

semiotik sangat erat kaitannya dengan budaya. 2 

Menurut Sukriyadi Sambas (2016:97-98), semiotika sendiri terdiri dari beberapa 

macam antara lain : 

1. Semiotik analitik, yaitu ilmu semiotika yang menganalisis sistem tanda. Pierce 

mengatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda yang dianalisis menjadi ide, objek, 

dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai sebuah lambang, sedangkan makna adalah 

beban yang terdapat dalam lambang tersebut yang mengacu pada objek tertentu. 

2. Semiotik deskriptif, yaitu semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat 

kita alami sekarang meskipun ada tanda yang sejak jaman dahulu tidak berubah 

seperti yang disaksikan sekarang. 

3. Semiotik faunal zoosemiotic, yaitu ilmu semiotika yang khusus memperhatikan 

sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. 

4. Semiotik naratif, yaitu semiotik yang membahas sistem tanda yang terdapat dalam  

narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan (folklore)  

                                                           
1 Goofrey Broadbent, 1980, Design in Architecture, New York: John Willey and Sons, hlm. 133. 
2 Umberto Eco, 1979,  A Theory of Semiotics, Bloomington: Indiana, university Press, hlm. 211. 
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5. Semiotik natural, yaitu ilmu semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang 

dihasilkan oleh alam. 

6. Semiotik normatif, yaitu semiotik yang khusus membahas sistem tanda yang dibuat 

oleh manusia yang berwujud norma – norma. 

7. Semiotik sosial, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan 

oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang kata maupun lambang 

rangkaian kata berupa kalimat. 

8. Semiotik struktural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

dimanifestasikan melalui struktur bahasa.  

Dan dapat dikatakan bahwa semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda 

gambar atau simbol yang dapat memiliki banyak makna. Dalam suatu gambar dapat 

memiliki makna tertentu bagi sebagian kelompok orang, namun bisa juga tidak memiliki 

makna apa - apa bagi kelompok orang yang lain. Tradisi semiotika terdiri atas beberapa 

teori tentang bagaimana sebuah tanda dapat merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi 

dan perasaan diluar tanda – tanda yang sudah ada.  

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori semiotika Roland Barthes. 

Barthes adalah penerus pemikiran Saussure, apabila Saussure tertarik dengan cara sebuah 

kalimat menentukan maknanya akan tetapi ia tidak tertarik bahwa dengan kalimat yang 

sama dapat memberikan makna yang berbeda kepada orang dengan situasi yang berbeda 

pula. Disitulah perbedaan teori Roland Barthes dengan teori yang lain, bahwa Barthes 

menekankan pada interaksi antara konvensi teks atau kalimat dengan konvensi 

pengalaman serta sesuatu yang diharapkan. Gagasan Barthes tersebut mencakup denotasi 

atau makna yang sesuai dengan kamus atau sesuai dengan apa yang nampak, dan konotasi 

makna ganda yang muncul dari pengalaman kultural seseorang yang didalamnya 

beroperasi makna yang tidak eksplisit dan yang belum pasti. Seperti yang juga 

diungkapkan oleh Saussure, Barthes juga berpendapat bahwa hubungan antara penanda 

dan pertanda tidak terbentuk secara alamiah akan tetapi melalui sebuah kesepakatan. 

 Barthes juga melihat sesuatu yang lain dari sebuah penandaan yakni mitos. Mitos 

tersebut menurut Barthes muncul karena tanda baru yang terbentuk setelah adanya proses 

penandaan tingkat kedua, setelah penandaan yang baru membentuk sistem yang baru maka 

penandaan tersebut akan menjadi penanda yang baru yang kemudian memiliki petanda 

kedua yang memiliki konotasi yang berkembang menjadi denotasi sesuai dengan 
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pengalaman pribadi seseorang. Dan makna denotasi pada pemaknaan tahap kedua tersebut 

akan berubah menjadi mitos.  

                  

 

Teori Barthes 

(Sumber: digilib.uinsgd.ac.id diakses pada 27 Mei 2020 pukul 19.02 WIB) 

 

 

2.2 Konsep New Media 

Istilah new media (media baru) muncul pada akhir abad ke-20. New Media adalah suatu 

istilah yang digunakan untuk menggambarkan peleburan media tradisional antara lain film, 

gambar, musik, lisan, tulisan dengan kekuatan interaktif komputer dan teknologi 

komunikasi. Dan perangkat yang paling penting untuk menunjang perkembangan new 

media adalah jaringan internet. Dengan New Media memungkinkan kita untuk mengakses 

informasi dari manapun, kapanpun, dan dari perangkat digital apapun. Bahkan untuk 

mengakses berita dari belahan dunia yang lain hanya memerlukan waktu yang relatif 

singkat, hanya beberapa detik saja.   

Media baru memberikan kapasitas volume informasi yang lebih besar atau luas dan 

memungkinkan individu untuk memegang kontrol lebih luas untuk menyeleksi pesan apa 

saja yang ingin mereka dapatkan. Media baru juga memungkinkan individu untuk 

memainkan peranan yang lebih aktif sebagai warga negara sekaligus sebagai konsumen 

karena meningkatkan akses dari warga negara yang biasa menjadi lebih terinformasi secara 
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politis yang memungkinkan peningkatan demokrasi. Fenomena ini kemudian dikenal 

dengan sebutan citizen journalism (Ward, 1995: 284).  

Menurut McQuail, sebagian besar media baru memungkinkan terjadinya komunikasi 

dua arah yang bersifat interaktif yang memungkinkan pengumpulan dan pengiriman 

informasi bisa lebih beragam. Bagi produser, bisa memiliki peluang yang lebih luas untuk 

dikenal dan melakukan publikasi. Produksi dan distribusi tidak terbatas oleh ruang dan 

waktu karena dapat memberikan informasi dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang 

bersamaan dan hanya membutuhka waktu yang singkat. 

Ada beberapa karakter yang membedakan antara media lama dan media baru, antara 

lain. Paket Switcing, dengan fitur yang dimiliki oleh internet tersebut pesan berupa gambar, 

teks, dan suara dapat dikirim bersamaan tanpa berkurang sedikitpun. Multimedia, atau 

pesan dapat disebarkan secara bersamaan dan menggunakan beberapa channel. Bersifat 

interaktif, dalam konteks media baru sebagai sumber informasi pengguna bisa menjadi 

producer dan consumer dalam waktu yang bersamaan, artinya saat mengkonsumsi sebuah 

informasi pengguna juga bisa saja memprodusi sebuah informasi lain. Kemudian 

pertukaran pesan yang terjadi pada media baru dapat terjadi secara real time.      

 

2.2.1 Konsep Media Sosial 

Media sosial ini sangat penting bagi kehidupan umat manusia masa kini karena ia 

dapat membantu masyarakat untuk berkomunikasi dan telibat dalam arus informasi 

yang mudah diakses melalui jaringan internet. Dalam bukunya yang berjudul 

Komunikasi Politik pada Era Multimedia, Roni Tabroni (2014:160) mendefinisikan 

media sosial sebagai sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan 

mudah untuk ambil bagian, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, social network 

(jejaring sosial), wiki, forum dan dunia virtual. Sedangkan menurut Rulli Nasrulah 

(2015:11) media sosial merupakan sebuah platform media yang memfokuskan pada 

eksistensi pengguna serta memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun 

berkolaborasi. Maka dari itu media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator 

online yang menguatkan hubungan antar para penggunanya sekaligus sebagai sebuah 

ikatan sosial. 

Setiap saat media sosial terus berkembang dan melakukan inovasi. Selalu ada yang baru dan 

menarik perhatian masyarakat. Berikut ini contoh tujuh jenis media sosial yang ada di dunia 

maya menurut Roni Tabroni (2014:164-165): 
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1. Jejaring sosial, yaitu situs yang memberi fasilitas kepada penggunanya untuk membuat 

halaman web pribadi dan kemudian terhubung dengan teman-temannya untuk berbagi 

konten dan komunikasi. Contohnya: MySpace, Facebook, Linkedln, dan Bebo. 

2. Blog, yaitu bentuk terbaik dari media sosial, berupa jurnal online atau media online 

dengan pemuatan tulisan (postingan) terbaik, tulisan terbaru ada di halaman terdepan. 

3. Wiki, yaitu website yang diperbolehkan siapa saja untuk mengisi atau mengedit 

informasi di dalamnya, berlaku sebagai sebuah dokumen atau database komunal. Yang 

saat ini banyak digemari dan menjadi salah satu rujukan adalah wikipedia. 

4. Podcast, yaitu berupa file-file audio dan video yang tersedia atau dapat diakses dengan 

cara berlangganan (subscibe), melalui Apple iTunes. 

5. Forum, yaitu sebuah area untuk diskusi online, seputar topik, minat tertentu atau apa 

saja yang dapat diperbincangkan. Forum sudah ada jauh sebelum media sosial populer, 

dan menjadi elemen yang kuat serta populer di kalangan komunitas online. 

6. Komunitas konten, yaitu komunitas yang selalu berbagi isi atau konten jenis tertentu. 

Misalnya, flickr untuk foto-foto, YouTube untuk video, Slideshare untuk presentasi, 

del.icio.us untuk link bookmark. 

7. Miccroblogging, yaitu situs jejaring sosial yang dikombinasikan dengan blog, yang 

memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk meng-update secara online melalui 

SMS, pesan instan, email, atau aplikasi. Contohnya, twitter. 

 

2.2.1.1 Konsep YouTube 

YouTube merupakan situs untuk berbagi video yang diciptakan pada 2005 

dengan tujuan mamfasilitasi interaksi masyarakat dunia dengan menyaksikan dan 

berbagi konten video yang mereka buat. Melalui YouTube, video berbagai peristiwa 

dan dari berbagai belahan dunia dapat dilihat oleh pengguna lain dari belahan dunia 

yang lain. Seluruh masyarakat dari seluruh dunia memiliki kesempatan untuk 

memberi komentar berbagai video yang ada dan dapat berpartisipasi dalam diskusi 

dan konferensi terbuka. Inovasi teknologi tersebut menjadi daya dorong yang sangat 

kuat pagi perkembangan dan perubahan diseluruh dunia. Stereotype masyarakat 

tradisional dapat dengan mudah terkikis. 

Setelah 5 tahun kemunculannya, YouTube memiliki lebih dari 80 juta 

pengguna dan lebih dari 150 ribu video yang diunggah setiap harinya (Ostro, 2010). 

Keberadaan YouTube juga dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan untuk 

mempromosikan barang atau porduk mereka ke negara lain. Hal tersebut berguna 
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untuk memperluas pasar mereka dan menjangkau pelanggan potensial yang berada 

di daerah geografis yang terbentang di seluruh dunia. Sebagian besar dari video yang 

diunggah adalah video hiburan, informasi, dan promosi. Tak jarang pula ada video 

kontroversi yang diunggah dan menimbulkan stereotip dan kontradiksi dalam satu 

kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya.  

2.3 Konsep Iklan  

Dalam bukunya yang berjudul Periklanan Sebuah Pendekatan Praktis, Zein Mufarrih 

(2015:3), mengatakan bahwa iklan atau advertising dalam bahasa Inggris berasal dari 

bahasa latin yaitu advertere yang berarti mengalihkan perhatian, sehingga advertising 

dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian daripada khalayaknya 

terhadap sesuatu. Sehingga inti dari periklanan adalah sebuah usaha untuk mengalihkan 

perhatian kepada sesuatu yang menjadi tujuan kita. Sedangkan menurut (IPA) Institute of 

Practitioners in Advertising, periklanan adalah mengupayakan suatu pesan penjualan 

sepersuasif mungkin kepada calon pembeli yang paling tepat atas suatu produk berupa 

barang atau jasa tertentu dengan biaya yang seminimal mungkin (Santosa, 2002).   

Dengan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa ciri khas dari iklan adalah tidak hanya 

mengalihkan perhatian saja akan tetapi juga bagaimana caranya untuk dapat mempersuasi 

calon pembeli. Maksudnya iklan adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk 

mempersuasi para pendengar, pemirsa dan pembaca agar mereka memutuskan untuk 

melakukan tindakan tertentu, misal membeli ”apa” dalam kemasan sebuah ”merk dagang” 

yang dikomunikasikan melalui media, Alo Liliweri (2011:534). Sedangkan menurut Frank 

Jefkins dan Fred Danzig iklan diartikan sebagai cara menjual dengan menggunakan 

informasi. Dan menurut Kotler dan Keller (2012), periklanan adalah bentuk berbayar 

nonpersonal, presentasi dan promosi tentang ide, barang atau jasa yang diidentifikasi 

sebagai kegiatan promosi melalui media cetak (koran atau majalah), media penyiaran (radio 

dan televisi), media jaringan (telepon, kabel, satelit, nirkabel), elektronik media (audiotape, 

videotape, videodisk, CD, ROM, halaman web), dan media display ( billboard, sistem 

tanda, poster).  

 

2.4 Struktur Iklan ( sequence dan scene ) 

Dalam sebuah iklan terdapat beberapa unsur yang menjadikan iklan tersebut menjadi 

satu kesatuan yang utuh, antara lain : 

- Scene atau adegan, yang adalah sebuah susunan yang terbentuk atas beberapa shot 

(sebuah peristiwa yang direkam oleh kamera tanpa berhenti, dari awal kamera 
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merekam sampai kamera selesai merekam). Shot itulah yang disusun sehingga 

membentuk pengertian yang lebih luas dan utuh.  

- Sequence adalah, susunan adegan – adegan yang dipersatukan sehingga menjadi 

suatu kesatuan yang lebih luas dan lebih kompleks, bisa juga berlangsung dalam 

waktu yang panjang dan pendek, Peransi (2005:10). 

Pada penelitian ini unsur yang akan diteliti adalah bagian sequence daripada iklan 

Djarum Super I Dare : Volcano Boarding. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu        

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rikat Priambodo mahasiswa Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul ANALISIS 

SEMIOTIKA IKLAN BUKALAPAK PADA SERIAL YOUTUBE “MEDOK 

PENDEKAR JARI SAKTI”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna 

denotasi, konotasi dan mitos yang terdapat dalam bentuk bagan tanda. Tujuan lainnya ialah 

untuk mengetahui makna iklan yang ingin disampaikan dalam iklan. Penelitian yang 

menggunakan teori semiotika menurut Roland Barthes tersebut memperoleh hasil bahwa 

makna iklan yang disampaikan Bukalapak memuat pesan moral. Bukalapak sebagai 

komunikator berusaha memberikan pemaknaan kepada konsumennya tanpa memunculkan 

sikap konsumerisme. Selain itu, Bukalapak juga membangun kesan bahwa dirinya 

merupakan solusi dari berbagai permasalahan di masyarakat yang ditunjukkan dari makna 

denotasi, konotasi dan mitos yang terdapat dalam serial iklan ini. Namun walaupun sama-

sama menggunakan teori semiotika Roland Barthes, objek penelitian yang penulis gunakan 

ialah iklan Djarum Super versi I Dare: Volcano sedangkan objek penelitian dalam iklan 

tersebut adalah iklan Bukalapak. 

Penelitian kedua adalah ANALISIS SEMIOTIKA IKLAN KEJAR JODOH 

TOKOPEDIA DI YOUTUBE. Penelitian tersebut dilakukan oleh Rizka Ayu Lestari 

mahasiswa Universitas Pasundan pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian tersebut adalah 

untuk mengetahui bagaimana tanda, objek dan interpretasi yang terdapat dalam iklan kejar 

jodoh Tokopedia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh gambaran bahwa tanda 

yang ada pada keseluruhan shot ini, terdapat enam belas shot, enam unsur grafis, enam 

cutscene atau insert dan dua scene. Objek pada keseluruhan iklan, berpusat pada tiga orang, 

Pace tokoh utama, Sabrina perempuan impian Pace, dan Teman Pace. Interpretasi dari 

keseluruhan iklan adalah kekuatan sebuah usaha, kemauan, dan percaya diri sekaligus 



16 
 

kemajuan teknologi dibidang internet semakin memudahkan manusia untuk melakukan 

berbagai macam pekerjaan. Perbedaannya dengan yang akan diteliti oleh penulis saat ini 

adalah walaupun sama-sama meneliti semiotika dalam iklan di YouTube namun dalam 

penelitian tersebut menggunakan teori semiotika menurut Charles Sanders Peirce 

sedangkan teori semiotika yang penulis gunakan adalah menurut Roland Barthes. Kedua, 

objek penelitian dalam penelitian tersebut adalah iklan kejar jodoh Tokopedia, sedangkan 

objek penelitian yang hendak diteliti oleh penulis adalah iklan Djarum Super versi I Dare: 

Volcano. 

Penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 2019 oleh Humda Najam dengan judul 

PESAN MORAL DALAM IKLAN BUKALAPAK EDISI “BU LINDA” DI YOUTUBE 

(Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce). Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini bertujuan  untuk mengetahui dan 

menjelaskan pesan moral yang terdapat dalam iklan Bukalapak edisi Bu Linda berdasarkan 

tanda, obyek dan penanda teori  semiotika Charles Sander Peirce. Hasilnya adalah anyak  

pesan  moralyang disampaikan  melalui  iklan  Bukalapak edisi Bu Linda yaitu pesan moral 

disiplin yang ditampilkan  melalui  obyek  tokoh Bu Linda dan diperkuat dengan  kalimat-

kalimat  ajakan  terhadap suatu  nilai moral disiplin,  pesan moral kepedulian sosial yang 

ditunjukkan melalui sikap dan perilaku  tokoh Bu Linda yang mencerminkan sikap-sikap 

peduli terhadap individu yang lain kemudian ditangkap melalui  berbagai  tanda  yang  ada  

pada obyek, dan pesan moral toleransi disampaikan dengan  pemaknaan dari hasil VO yang 

ditampilkan pada obyek dan terlihat jelas pada kalimat “keluarga tidak harus karena 

pertalian darah tapi juga pertalian hati”. Perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis 

saat ini adalah walaupun sama-sama meneliti semiotika dalam iklan di YouTube namun 

dalam penelitian tersebut menggunakan teori semiotika menurut Charles Sanders Peirce 

sedangkan teori semiotika yang penulis gunakan adalah menurut Roland Barthes. Kedua, 

objek penelitian dalam penelitian tersebut adalah iklan Bukalapak edisi bu Linda, 

sedangkan objek penelitian yang hendak diteliti oleh penulis adalah iklan Djarum Super 

versi I Dare: Volcano. 
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2.7 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kerangka pikir yang penulis buat penulis akan menganalisis Iklan rokok Djarum 

Super versi I Dare: Volcano Boarding di Youtube. Penulis menganalisis menggunakan teori 

semiotika Roland Barthes. Iklan tersebut dianalisis makna denotatif, makna konotatif, serta 

mitos yang terkandung didalamnya. Dari makna-makna yang telah diperoleh tersebut 

kemudian penulis merangkum makna yang terkandung didalam iklan secara keseluruhan. Dan 

pada tahap akhir penelitian ini penulis mengambil kesimpulan dari penelitian ini. 

 

 

 

Iklan rokok Djarum 

Super versi I Dare : 

Volcano Boarding di 

Youtube. 
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