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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1. Teori Semiotika Pragmatik (Charles Sanders Pierce) 

 Istilah Semiotik yang dikemukakan pada akhir abad ke-19 oleh filsuf 

aliran pragmatik Amerika, Charles Sanders Pierce (dalam Kosa Semiotika 

1999:107) merujuk kepada doktrin-doktrin formal tentang tanda-tanda. Yang 

menjadi dasar dari semiotik adalah konsep tentang tanda: Tak hanya bahasa dan 

sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri 

pun seluruhnya terdiri dari tanda-tanda sejauh terkait dengan pikiran manusia. 

Bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem tanda yang paling fundamental bagi 

manusia, sedangkan tanda-tanda non-verbal seperti gerak-gerik, bentuk-bentuk 

pakaian, serta beraneka praktik sosial konvensional lainnya dapat dipandang 

sebagai sejenis bahasa yang tersusun dari tanda-tanda bermakna yang 

dikomunikasikan atas dasar relasi-relasi. 

 

 Pierce memperkenalkan kembali istilah Locke karena Ia melihat 

semiotika konsisten dengan tradisi sebelumnya. Mereka yang menggunakan 

istilah semiotika melihat disiplin ini lebih sebagai bentuk penelaahan yang 

berorientasi filsafat. Mereka yang menggunakan istilah semiologi melihat 

bahwa disiplin ini sama dengan keseluruhan metodenya dengan ilmu lain seperti 

psikologi. Pada abad ke-20, sejumlah tokoh penting seperti Charles Morris 

(1901-1979) dalam Semiotika Komunikasi, karya Alex Sobur (2009), 

mengembangkan semiotika menjadi sebuah disiplin ilmu atas tiga bagian yaitu: 

(1) Sintaktik, studi hubungan antara tanda dan tanda-tanda lain. (2) Semantik, 

studi hubungan antara tanda-tanda dan makna dasarnya. (3) Pragmatik, studi 

hubungan antara tanda-tanda dan penggunannya. Pierce mengatakan bahwa 

tugas pokok semiotika adalah mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan 
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mengklarifikasi jenis-jenis utama tanda dan cara penggunaannya dalam aktivitas 

yang bersifat representatif. Karena jenis-jenis tanda berbeda di setiap budaya, 

tanda menciptakan pelbagai contoh mental yang pasti akan membentuk 

pandangan yang akan dimiliki terhadap orang terhadap dunia. Untuk menyuling 

makna dari bentuk X, orang harus dapat mengenalinya sebagai tanda sejak 

awalnya. Hal ini memperjelas bahwa tanda mempunyai sebuah struktur. Secara 

spesifik, bentuk X adalah tanda jika: (1) ia dapat dibedakan dari bentuk lain; 

dan (2) ia dikonstruksi dengan cara diprediksi. Sifat pertama yang khusus 

disebut struktur paradigmatik dan yang berikutnya disebut struktur sintagmatik. 

Oleh karena itu Pierce menyebutkan tanda sebagai representamen atau 

keseluruhan proses menentukan makna yang bisa juga disebut dengan 

interpretasi dan juga sebagai konsep, benda, gagasan, dan seterusnya, yang 

diacunya sebagai objek. Makna yang kita peroleh dari sebuah tanda oleh Pierce 

diberi istilah interpretan. 

 

 Pierce terkenal dengan teori tandanya. Di dalam lingkup semiotika 

sebagaimana dipaparkan Lechte (2001:227), dalam Semiotika Komunikasi, 

karya Alex Sobur (2009), berpendapat bahwa secara umum tanda mewakili 

sesuatu bagi seseorang. Pierce mengatakan bahwa tanda itu sendiri merupakan 

sesuatu yang digunakan oleh ikon melalui objek agar bisa berfungsi sebagai 

sebuah makna bagi interpretan. Pandangan Pierce tentang ikon (icon) 

pengertiannya relatif sama dengan istilah simbol (symbol) dalam wawasan atau 

pengertian Saussure. Dalam pandangan Odgen dan Richards (Aminuddin, 

1997:205-206), dalam Semiotika Komunikasi, karya Alex Sobur (2009), simbol 

memiliki hubungan asosiatif dengan gagasan atau referensi serta referen atau 

dunia acuan. Sebagaimana dalam wawasan Pierce, hubungan ketiga butir 

tersebut bersifat konvensional. Pierce membagi tanda atas ikon, indeks, dan 

simbol. Ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya 

bersifat persamaan bentuk alamiah. Atau dengan kata lain, ikon adalah 

hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan. Indeks 

adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan kesepakatan antara tanda dan 
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petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau tanda yang 

langsung mengacu pada kenyataan. Tanda dapat pula mengacu pada denotatum 

melalui konvensi. Tanda seperti itu adalah tanda konvensional yang biasanya 

disebut simbol. Jadi simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan 

kesepakatan antara penanda dengan petandanya. Hubungan di antaranya bersifat 

semena (bebas) atau arbitrer, hubungan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan 

masyarakat, dalam Semiotika Komunikasi, karya Alex Sobur (2009). 

 

 
3
Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap 

oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk 

(merepresentasikan) hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda menurut Peirce 

terdiri dari Simbol (tanda yang muncul dari kesepakatan), Ikon (tanda yang 

muncul dari kemiripan alamiah fisik) dan Indeks (tanda yang  muncul dari 

hubungan sebab-akibat). Sedangkan acuan tanda ini disebut objek. Objek atau 

acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu 

yang dirujuk tanda. Interpretant atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran 

dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna 

tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang 

dirujuk sebuah tanda. Hal yang terpenting dalam proses semiosis adalah 

bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang 

saat berkomunikasi.  

Sebagai Ilustrasi: Saat seorang gadis mengenakan rok mini, maka gadis itu 

sedang mengkomunikasi mengenai dirinya kepada orang lain yang bisa jadi 

memaknainya sebagai simbol keseksian. Begitu pula ketika dengan contoh anak 

– anak muda suku Ambon di UKSW yang mengenakan pakaian gombrong yang 

sudah menjadi ciri khas mereka yang menandakan identitas mereka sebagai 

komunitas aliran Hip-Hop. 

 

                                                           
3 Diunduh dari: http://junaedi2008.blogspot.com/2009/01/teori-semiotik.html (pada hari Selasa, 

tanggal 10 April, Tahun 2012) 

http://junaedi2008.blogspot.com/2009/01/teori-semiotik.html
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2.2. Busana dan Komunikasi Artifaktual (Malcolm Barnard) 

 Komunikasi artifaktual didefinisikan sebagai komunikasi yang 

berlangsung melalui pakaian dan penataan berbagai artefak, misalnya, pakaian, 

dandanan, barang perhiasan, kancing baju atau furnitur rumah anda kerena 

fashion menyampaikan pesan-pesan non-verbal, ia termasuk dalam komunikasi 

non-verbal. Pada awal penelitian komunikasi non-verbal, Ruesch & Kees 

(1956) mengusulkan untuk mengkaji pesan-pesan objek dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai bahasa objek (Object Languages). Di dalam budaya 

konsumen, iklan, majalah populer, televisi dan sinema, menyajikan 

perkembangan stylised tubuh. Media populer terus-menerus menekankan 

manfaat kosmetik perawatan tubuh. Fashion dan kosmetika mungkin adalah 

karena yang paling jelas tempat bekerjanya hasrat konsumen untuk membeli 

produk karena mereka adalah icon tempat berpusarnya daur-ulang gaya dan 

trend fashion. (Disadur dari buku berjudul: Budaya Populer Sebagai 

Komunikasi: Dinamika Poscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer: 

2007; hal 242, karya Idi Subandy Ibrahim). 

 Karenanya pakaian memiliki suatu fungsi kesopanan (modesty 

function). Menurut Desmond Morris: A Field Guide to Human Behavior (1977), 

pakaian juga menampilkan peran sebagai pajangan budaya (cultural display) 

karena ia mengkomunikasikan afiliasi budaya kita, kelas sosial anda, keseriusan 

atau kesantaian anda, sense of style anda, kreatifitas anda akan bisa dinilai dari 

cara anda berbusana. (Disadur dari buku berjudul: Budaya Populer Sebagai 

Komunikasi: Dinamika Poscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer: 

2007; hal 243, karya Idi Subandy Ibrahim). 

  Menurut Kellner (1995:266) pertarungan politik dengan demikian 

sebagian dimainkan dalam perang  fashion (fashion wars) selain juga dalam 

pemilu dan debat politik. (Disadur dari buku berjudul: Budaya Populer Sebagai 

Komunikasi: Dinamika Poscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer: 

2007; hal 247, karya Idi Subandy Ibrahim). 
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 Pakaian sendiri tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sejarah 

kehidupan dalam budaya manusia. Dengan kata lain pakaian bisa dimetaforakan 

sebagai kulit sosial dan budaya kita (our social and cultural skin) (Schulte-

Nordholt, 1997:1). Disadur dari buku berjudul: Budaya Populer Sebagai 

Komunikasi: Dinamika Poscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer: 

2007; hal 244, karya Idi Subandy Ibrahim. 

  Disamping itu, pakaian merupakan ekpresi identitas pribadi, oleh 

karena “memilih pakaian, baik di toko maupun dirumah, berarti mendefinisikan 

dan menggambarkan diri kita sendiri” (Lurie, 1992:5), disadur dari buku 

berjudul: Budaya Populer Sebagai Komunikasi: Dinamika Poscape dan 

Mediascape di Indonesia Kontemporer: 2007; hal 244, karya Idi Subandy 

Ibrahim. 

 Berbusana juga dapat dimaksudan untuk mengelompokkan dan 

mengurangi identitas individualistis guna memaksakan identitas kolektif baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebagai contoh dapat dilihat 

atas apa yang terjadi pada kalangan anak-anak muda Suku Ambon di UKSW 

yang berpakaian Hip-Hop seragam meski memang tidak semua anak-anak muda 

Suku Ambon menyukai aliran Hip-Hop. Hal seperti ini juga menyiratkan 

berhasilnya ideologi penyeragaman selera berbusana dan pembentukan identitas 

kolektif dari kelas yang merasa berada di lapis atas strata sosial tertentu. Gaya 

berbusana juga merupakan indikator status yang jelas. Dengan cara yang 

demikian, terbukti Negara dan kelompok kepentingan berhasil menggunakan 

kode-kode busana untuk menciptakan penampilan yang kuat dari kontrol 

negara, kebangsaan, dan solidaritas kelompok (Schulte-Nordholt, 1997:1) dalam 

fashion sebagai komunikasi karya Malcolm Barnard (1996).  

 Busana adalah salah satu dari seluruh rentang penandaan yang paling 

jelas dari penampilan luar, yang dengannya orang dapat menempatkan diri 

mereka agar terpisah dari yang lain, dan selanjutnya dapat diidentifikasikan 

sebagai suatu kelompok tertentu dalam masyarakat. Penampilan luar kelompok 

minoritas sebagai contoh Hip-Hop membentuk gagasan kita tentang tentang 
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individu dalam masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, “dalam setiap era, 

penampilan tubuh manusia melalui pakaian, dandanan, dan tingkah laku 

membuat peryataan yang kuat tentang kelas, status, dan gender. Perubahan-

perubahan dalam penampilan tubuh tersebut memberikan petunjuk bagi 

transformasi sosial yang luas,” demikian tulis J.G. Taylor dalam fashion sebagai 

komunikasi karya Malcolm Barnard (1996). Sehubungan dengan karya yang 

dituliskan oleh penulis, maka penulis mengkutip beberapa teori yang sekirannya 

berguna untuk mengkaji fenomena yang diteliti oleh penulis tentang fungsi 

fashion dalam buku fashion sebagai komunikasi karya Malcolm Barnard (1996), 

sebagai berikut: 

 

 2.2.1. Fashion Sebagai Fungsi Komunikasi 

Fashion, pakaian, dan busana disebut sebagai fenomena 

kultural sejauh ketiganya menunjukkan praktik-praktik penandaan. 

Melalui ketiganya, dengan caranya sendiri dialami dan 

dikomunikasikan tatanan sosial. Roach dan Eicher menunjukkan 

misalnya fashion dan pakaian secara simbolis mengikat satu 

komunitas (Roach dan Eicher 1979: 18), dalam Fashion Sebagai 

Komunikasi karya Malcolm Barnard, 1996: hal 83. Hal ini 

menunjukkan bahwa kesepakatan sosial atas apa yang akan 

dikenakan merupakan ikatan sosial itu sendiri yang pada gilirannya 

akan memperkuat ikatan sosial lainnya. Fungsi mempersatukan dari 

Fashion dan pakaian berlangsung untuk mengkomunikasikan 

keanggotaan satu kelompok cultural baik pada orang-orang yang 

menjadi anggota kelompok tersebut maupun bukan. Perlindungan, 

kamuflase, kesopanan, dan ketidaksopanan semuanya 

mengkomunikasikan suatu posisi dalam suatu tatanan sosial dan 

kultural, baik pada anggota tatanan itu maupun yang berada diluar 

tatanan itu.  
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2.2.2. Fahion Sebagai Ekpresi Individualistik 

 

   Roach dan Eicher (1979) Dalam Fashion Sebagai 

Komunikasi karya Malcolm Barnard, (1996:84-85). Menunjukkan 

bahwa gaya hidup manusia agak bergantung pada kemampuannya 

untuk menjaga keseimbangan antara menyesuaikan diri dengan 

masyarakat dan menjaga identitas dirinya sendiri sebagai individu dan 

menyatakan beberapa bentuk keunikannya. Pakaian yang langka, baik 

karena sudah sangat tua atau sangat baru, dan pakaian yang diproduksi 

secara massal, mungkin juga digunakan untuk menciptakan efek ini. 

Dengan memadukan butir-butir yang berbeda dari jenis-jenis yang 

berbeda, individu dan keunikan pakaian bisa menimbulkan efek. 

2.2.3. Fashion Sebagai Nilai Sosial Atau Status 

   Pakaian dan Fashion sering digunakan untuk menunjukkan 

nilai sosial atau status, dan orang keRap membuat penilaian terhadap 

nilai sosial atau status orang lain berdasarkan apa yang dipakai orang 

tersebut. Status bisa merupakan hasil atau berkembang dari berbagai 

sumber, dari jabatan, dari keluarga, dari jenis kelamin, gender, usia 

atau ras. Nilai sosial itu bisa tetap atau bisa juga dirubah: nilai sosial 

yang tetap itu dikenal sebagai status “warisan” (ascribed), dan nilai 

sosial yang diubah dinamakan “hasil usaha” (achieved). Dalam 

Fashion Sebagai Komunikasi, karya Malcolm Barnard, (1996:86-87).
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2.3. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur-unsur pembentuk 

budaya 

Budaya Hip-Hop 

 

Meliputi: 

1. Musik 

2. Cara Berpakaian 

3. Gaya Hidup 

Anak Muda Suku Ambon 

UKSW 

dan 

Cara Berpakaian Hip-Hop 

 

 

Proses Analisa Melalui 

Teori Semiotika Pragmatik 

serta Teori Komunikasi 

Artifaktual. 

Hasil 

 

Merepresentasikan Makna dan 

Identitas serta Strukturnya. 
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Penjelasan Mengenai Kerangka Berpikir: Dalam kerangka berpikir diatas dapat 

dilihat penulis merumuskan bagaimana Budaya Hip-Hop beserta unsur-unsurnya 

diposisikan, salah satu unsur yang ditebalkan tulisannya adalah unsur utama dalam 

budaya Hip-Hop yang akan diteliti dan akan dikaji. 

Kemudian cara berpakaian Hip-Hop yang menjadi inti dari fenomena yang 

penulis lihat sebagai fenomena kebudayaan atau pemaknaan dari kebudayan atau 

bisa saja pemaknaan identitas dari sebuah kebudayaan tertentu yang mana tidak 

terlepas dari sebuah kebudayaan populer yang dinamakan Hip-Hop. Setelah 

fenomena diatas akan dianalisa dengan menggunakan teori Semiotika Pragmatik dan 

teori Komunikasi Artifaktual dimana pada akhirnya peneliti dalam penyimpulannya 

akan memperoleh hasil yang berupa hasil yang sama yang telah dituliskan di tabel 

paling bawah dalam kerangka berpikir atau bisa jadi memiliki hasil yang berbeda 

atau lebih kompleks daripada yang telah dirangkai oleh penulis sebagai dalam 

kerangka berpikir. 

 


