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Analisis Semiologi Komunikasi
Sebagai Tafsir Pesan

Andrik Purwasito  

Pada dekade akhir-akhir ini terlihat ada kecenderungan untuk
melihat permasalahan komunikasi massa dalam perspektif semiotika.

Sementara itu, metode semiotika itu sendiri ternyata bermanfaat sekali
untuk menjelaskan sejumlah fenomea komunikasi massa.

(Sudiman dan Zoest, 1992, p. 41)

Abstrak

This subject is based on my research during plus one decade about semiotic
on communication studies. The my first books publied in 2001, titled
“Semiologi Komunikasi,” try to explain how semiotic, called on france
language semiology, can used for analyzing the message in the process of
communication. Finally, we find nine formulas (fondaments) as a methode
of analyse, the obyectives is how we explore “the sign” or defining “the
meaning” of the message. Based on our research we believe that semiotic is
very usefull for understand of the world meaning of message on mass
communication studies.

Latar Belakang

Semiologi, demikianlah istilah yang penulis gunakan untuk arti yang
sama dengan kata semiotik, adalah ilmu yang digunakan untuk interpretasi
terhadap pesan (tanda) yang dipertukarkan dalam proses komunikasi. Sudah
sejak dasa warsa terakhir semiologi komunikasi menjadi populer di kalangan
mahasiswa baik seni, sastra, hukum dan ilmu komunikasi. Pada awalnya
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penulis agak ragu-ragu menggunakan metode analisis yang berbasis linguistik
ini untuk bidang ilmu komunikasi. Meskipun keraguan ini bukan karena
Jean-Jacques Nattiez seorang musikologis yang mengatakan bahwa secara
teoritis tidak ada relevansi antara studi komunikasi dengan semiologi (the
theoretical study of communication irrelevant to his application of semiotics).

Pada tahun 1985-an seorang mahasiswa ingin menulis skripsi dengan
mencoba menganalisis pesan dalam karikatur “Om Pasikom,” periode
tertentu. Penulis menyarankan metode “content analysis” (analisis isi)
digunakan untuk membedah makna apa yang ada dibalik pesan karikatur
tersebut. Persamasalahan yang diajukan sebenarnya bukan sekedar membe-
dah pesan tetapi ingin mengetahui aktualitas atau wacana yang berkembang.

Skripsi ini hasilnya bagus sekali. Meskipun beberapa tahun kemudian
saya mencoba untuk menganalisis menggunakan semiotik. Ternyata ada per-
bedaan yang mencolok, utamanya tafsir tanda-tanda menggunakan interpre-
tasi subyektif sangat kuat menghasilkan makna yang tersurat (makna deno-
tatif). Dengan semiotik (lewat tahapan pengujian) saya menemukan hasil
yang lebih mendalam dan luas (makna konotatif).

Setelah studi di Prancis tahun 1988, penulis menemukan Ferdinand
de Saussure (1857–1913), yang sangat dikenal sebagai the "father" of mo-
dern linguistics. Ia mengajukan dua hal yang saling bergantung: yaitu hu-
bungan antara bentuk (signifier) sebagai penanda dengan yang memberi arti
(signified) sebagai petanda yang ada dalam konsep mental. Saussure menya-
takan bahwa tanda itu bersifat arbitrary (sewenang-wenang) jadi tidak selalu
ada hubungan rasional antara tanda dengan artinya.

Penulis juga menemukan Roland Barthes dalam bukunya “L’Aventure
Semiologique.” Buku ini telah membantu penulis dalam menganalisis data
untuk disertasi yang secara kebetulan juga diuji oleh seorang ahli semiologi,
suksesor Roland Barthes yaitu Claude Bremont. Penulis menjadi yakin
bahwa semiologi tidak saja untuk analisis arti tanda-tanda dalam kebudayaan
(semiologi signifikansi), tetapi juga dapat dijadikan sebagai pisau analisis atau
metoda tafsir terhadap tanda-tanda dalam pesan komunikasi, yang disebut
Barthes sebagai semiologi pragmatik atau semiologi komunikasi.

Dari perkenalan dengan Saussure dan Barthes itulah sejak tahun 1989
saya mulai menekuni semiologi komunikasi sebagai basis interpretasi (tafsir
tanda) dalam pesan komunikasi.

Terminologi dan Problematik Komunikasi

Roland Barthes dan juga Ferdinand de Saussure, memberi jalan terang
kepada penulis untuk menekuni semiologi sebagai analisis pesan komunikasi.
Lebih dari 17 tahun penulis berkecimpung dalam bidang ini dan hasilnya
adalah beberapa buku antara lain, Imajeri India, Studi Tanda dalam Wacana
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(2001), Komunikasi Multikultural (2003), Semiologi Komunikasi, (2001) dan
Message Studies (2003).

Apa yang dimaksud semiologi komunikasi?

Semiologi berasal dari kata semeiotics (Yunani:  !µ"#$%#&'(, semeio-
tikos), artinya an interpreter of signs. Jadi, semiologi adalah ilmu tentang tafsir
tanda, termasuk sistem tanda. Definisi ini membuat aplikasi semiologi sangat
luas, bisa digunakan berbagai bidang keilmuan, karena semiologi adalah
metoda tafsir untuk seluruh tanda yang diproduksi oleh manusia. Semiologi
berkembang menjadi ilmu untuk menafsirkan berbagai hal berhubungan
dengan tanda-tanda, termasuk berguna bagi analisis kritik ideologi, seperti
yang diungkapkan Roland Barthes “semiologi sebagai metode dasar kritik
ideologi,” (semiologie comme la methode fundamentale de la critique ideologique).

Bagi mahasiswa komunikasi, semiologi dipakai untuk membahas fo-
kus persoalan (problematik) komunikasi dengan dititikberatkan pada tafsir
tanda pada pertukaran pesan yang diproduksi oleh partisipan komunikasi da-
lam suatu proses komunikasi, “the semiotic model helps to explain how communi-
cation works as an interactive process” (Happy Fun Communication Land, 2001).

Dengan kata lain, semiologi komunikasi sebagai metoda tafsir dituju-
kan untuk menginterpretasikan pesan dalam tindak komunikasi. Artinya,
ketika terjadi proses interaksi, maka di sana terjadi pertukaran tanda-tanda
(pesan) antar partisipan komunikasi. Proses decoding dan encoding dalam pro-
ses komunikasi tidak selamanya berjalan lancar. Beberapa pemaknaan pesan
yang menyimpang dapat menjadi pemicu masalah atau menimbulkan per-
soalan. Tugas peneliti memberikan tafsir-tafsir penyebab penyimpangan
makna oleh partisipan komunikasi.

Pesan komunikasi juga tidak mudah dimengerti, unik dan mengan-
dung maksud tersembunyi (misterius). Mural dan grafiti, gerak tari sering
menimbulkan pemaknaan yang menyimpang karena pesan dibangun lewat
tanda-tanda yang sangat unik dan khusus. Tugas peneliti menguak misteri
pesan dari para artis, grafitis dan muralis.

Misteri gambar-gambar di bak-bak Truk misalnya, banyak mengan-
dung maksud tersembunyi. Terbukti setelah ada mahasiswa menafsirkan
gambar-gambar tersebut lewat analisis semiologi komunikasi (Kartinawati,
2003). Ia menemukan motiv dari komunikator (sopir dan pemilik
kendaraan), gagasan apa dibalik gambar-gambar tersebut. Lewat skripsinya,
mahasiswa itu menemukan gagasan para sopir yang khas kehidupannya.
Gambar-gambar di bak truk punyak maksud karena berisi pesan dari para
sopir untuk disampaikan kepada publik (pengguna jalan lain).

Selain motif dan gagasan, analisis semiologi mampu mengungkapkan
citra kehidupan dan bentuk identitas para sopir. Sopir sebagai komunikator
menyampaikan pesan kepada publiknya menunjukkan ada sistem komu-
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nikasi di sana. Dalam hal ini Roland Barthes sangat jelas membedakan antara
semiologi yang bersifat linguistik disebut sebagai “semiologi signifikansi”
dan yang satunya adalah semiologi yang menjadi tafsir tanda dalam proses
komunikasi. Dalam proses komunikasi pertukaran pesan menghasilkan
respon-efek atau sebab-akibat.

Jadi, ilmu komunikasi menggunakan metode analisis semiologi komu-
nikasi untuk menafsirkan persoalan pesan-pesan yang dipertukarkan. De-
ngan demikian “semiologi komunikasi” hanya digunakan untuk menganalisis
subyek kajian yang berbasis pragmatik (praktek komunikasi). Prieto, Buys-
sens, Mounin, yang banyak dipengaruhi oleh Louis Hjelmslev (1961), juga
menyetujui dan menganggap penting menganalisa tanda-tanda yang disertai
maksud (signal) yang secara sadar digunakan oleh (komunikator) kepada
mereka yang menerimanya (komunikan).1

Apa itu pertukaran pesan?

Komunikasi adalah pertukaran simbol (sharing of symbol). Jadi, setiap
problematik komunikasi di sana ada problematik simbol. Semiologi komu-
nikasi dibutuhkan karena memang dijadikan metoda untuk memecahkan
problematik komunikasi dimaksud. Oleh karena itulah, bagi mahasiswa yang
ingin menggunakan metoda analisis semiologi, pertama-tama yang wajib
dilakukan adalah merumuskan problematik komunikasi.

Apa yang dimaksud dengan merumuskan problematik?

Rumusan problematik berisi tentang masalah komunikasi, baik yang
terjadi pada ranah pesan, saluran, partisipan komunikasi, maupun efek. Per-
soalannya “apakah setiap komunikasi selalu menimbulkan masalah? Jawab-
nya “tidak selalu.” Misalnya lampu “Bangjo” dan “Rambu-rambu” lalu-lintas
di jalan. Pesan, baik berupa signal atau gambar, dibuat oleh pengirim
(DLLAJR) kepada penerima (pengguna jalan) yang maknanya sudah jelas
dan tegas. Signal lampu atau gambar rambu-rambu tersebut tidak mengan-
dung unsur problematik. Setiap lampu hijau nyala, pengguna jalan melaju,
ketika lampu merah menyala pengguna jalan berhenti. Ada “rambu belok
kiri”, berarti ada jalan menuju ke arah kiri.

Pesan komunikasi tanpa menimbulkan problematik, disebabkan kare-
na hampir semua pengguna jalan tahu makna tanda-tanda (pesan) lalu-lintas
tersebut. Pesan yang sudah jelas dan tegas tidak perlu diteliti karena memang
tidak memerlukan tafsir baru. Proses komunikasi berjalan lancar. Jadi,
interpretasi terhadap tanda yang sudah jelas dan tegas, tanda-tanda yang ti-
dak menimbulkan konflik atau bermasalah bagi partisipan komunikasi, tidak

1Bedakanlah dengan tanda-tanda tanpa maksud, berupa sympton, yang dikirim oleh
komunikator yang tanpa disadarinya.
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lagi memerlukan tafsir. Dalam kasus tersebut, analisis semiologi komunikasi
tak diperlukan.

Bandingkan persoalan komunikasi yang terjadi pada saat penghentian
acara “Smackdown di Lativi” oleh KPI. Penghentian acara dimaksud bukan
sekedar kasus biasa. Penghentian dilakukan setelah terjadi proses efek media,
dan anggapan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan, yang disimpulkan
oleh banyak pihak sebagai mata acara yang “dianggap bermasalah”.

Acara yang bermasalah melibatkan pihak-pihak seperti, pihak
regulator (KPI), pihak stasiun (Lativi) dan pihak publik (pemirsa) dan pihak
pemerintah. Masing-masing pihak mempersoalkan layak dan tidak layaknya
acara “smackdown” ditayangkan oleh televisi. Publik mengatakan tidak layak
tayang, KPI boleh ditayangkan asalkan jam tayangnya bukan pada jam anak-
anak (23.00 ke atas), sedangkan pihak stasiun mengatgakan bahwa acara
tersebut hanyalah bersifat “hiburan semata.” Apa yang sebenarnya terjadi
pada smackdown adalah persoalan komunikasi yang menarik perhatian
publik. Persoalan ini dapat dianalisis dengan semiologi komunikasi.

Kebetulan ada seorang mahasiswa yang mengambil tema tersebut
untuk skripsinya. Agaknya, mahasiswa tersebut tidak cukup mengenal baik
analisis semiologi komunikasi, sehingga sebagai pembimbing saya sarankan
untuk menggunakan analisis deskriptif.

Smackdown dipersoalkan karena banyak adegan (tanda-tanda) yang
mengandung unsur kekerasan, muatan sex dan ketidaksopanan. Dengan
analisis deskripsi seseorang hanya menunjukkan bukti dan tidak perlu
menguji secara detail atau menjelaskan secara mendalam tentang tanda-tanda
kekerasan, pornografi dan ketidaksopanan. Analisis deskriptif cukup
memberikan deskripsi terhadap tanda-tanda, fenomena yang ada, dan tidak
membutuhkan dukungan argumentasi yang pelik dan rumit. Apabila
mahasiwa tersebut melakukan dengan analisis semiologi komunikasi maka
“Smackdown” menjadi latihan intelektual tentang seberapa kualitas yang
dituntut sebuah acara layak dan tidak layak tayang.

Apakah iklan, sinetron, film layar lebar, acara talkshow, poster, tari-
tarian, lirik lagu-lagu bisa dianalisis dengan semiologi komunikasi?

Jangan tergesa-gesa mengatakan bisa. Ini sangat tergantung dari
persoalan yang diajukan. Apabila itu persoalan komunikasi maka anda bisa
meneruskan bekerja. Misalnya, materi pesan dalam proses komunikasi
menimbulkan multi-interpretasi sehingga menimbulkan masalah, mis-
komunikasi dan kesalahpahaman. Apabila anda telah menemukan dan
merumuskan masalah komunikasi secara jelas, barulah anda menggunakan
analisis semiologi komunikasi.

Sebaliknya apabila “komunikasi tidak bermasalah” tidak ada pesan
yang dipersoalkan dalam proses komunikasi, sebaiknya anda menghindari

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Jurnal Komunikasi Massa, Vol. 1, No. 1, Juli 2007

70

metoda analisis semiologi komunikasi. Biarlah pekerjaan semacam itu
dikerjakan oleh mahasiswa yang lain, mahasiswa linguistik, mahasiswa seni,
mahasiswa sosiologi, antropologi, dll.

Tipe masalah dalam komunikasi dijelaskan oleh Donald Carbaugh
antara lain: 1). persoalan menyangkut shared identity (identitas bersama) yang
dibangun oleh intensitas dan proses komunikasi dalam sebuah komunitas
kebudayaan. 2). Persoalan menyangkut shared meanings, (pemaknaan yang
sama) terutama termanifestasi dalam kehidupan publik yang dibangun
karena adanya komunikasi antar warga di tengah dinamika kebudayaan. 3).
Persoalan menyangkut kontradiksi atau paradoks dalam kelompok itu yang
mempengaruhi pola dan bentuk-bentuk komunikasi. Di sini peran komu-
nikasi menjadi persoalan, terutama sejauhmana komunikasi bisa mengatasi
kontradiksi dan paradoks sehingga bisa menemukan hidup dan perasaan
kebersamaan (vivre d’etre ensemble) (Littlejohn & Gray, 1996, p. 215-6).

Pendek kata, semiologi komunikasi hadir karena memang ada
persoalan komunikasi yang ingin dipecahkan, dan bukan untuk tujuan yang
lain. Berdasarkan pengkajian dan penelitian penulis, juga uraian di atas,
setidaknya ada beberapa problem komunikasi yang terjadi dalam komunitas
kehidupan kita, antara lain terdapat pada ranah-ranah komunikasi sebagai
berikut:
1. Problem komunikasi dalam kehidupan sosial dan budaya, yang terang-

kum dalam ranah komunikasi antar budaya dan komunikasi sosial (etno-
grafi komunikasi).

2. Problem komunikasi dalam kehidupan politik, yang terangkum dalam ra-
nah komunikasi politik.

3. Problem komunikasi dalam kehidupan informasi dan hiburan, yang ter-
rangkum dalam ranah komunikasi massa.

Mengapa ranah komunikasi antar budaya?

Ranah ini sangat kaya persoalan komunikasi karena pertukaran pesan
dilakukan oleh partisipan komunikasi yang beragam latar belakang budaya.
Perbedaan latar budaya menyebabkan barrier (hambatan) dalam proses
komunikasi karena perbedaan tafsir terhadap tanda-tanda yang dipertukar-
kan. Produksi pesan yang dibangun partisipan komunikasi dari latar budaya
berbeda lebih sering menimbulkan berbagai persoalan komunikasi (miscom-
munication) daripada mempermudah komunikasi. Produksi pesan mampu
melahirkan ketidaksepahamanan (misunderstanding).

Dalam kasus komunikasi antar budaya, analisis semiologi komunikasi
digunakan untuk menjelaskan makna pesan yang menimbulkan kesalahpaha-
man. Problem komunikasi muncul karena partisipan komunikasi mempro-
duksi pesan dengan cara berbeda. Contoh problem komunikasi, seperti ter-
jadi dalam konflik antar etnis dan antar ras, antar golongan dan agama, serta
antar status dan antar generasi. Problem komunikasi tersebut biasanya meli-
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batkan split of message (selisih paham pesan) karena penggunaan simbol-sim-
bol komunikasi yang mereka gunakan. Dalam hal ini, semiologi komunikasi
digunakan untuk menjelaskan simbol-simbol komunikasi yang menimbulkan
kesalahan dan ketaksepahaman, sehingga mampu memberi solusi terhadap
persoalan komunikasi antar partisipan komunikasi (pihak-pihak) yang ber-
sengketa.

Demikian juga dalam komunikasi sosial sehari-hari, yang saya sebut
sebagai etnografi komunikasi, problem komunikasi antar warga masyarakat
bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, pada wilayah keluarga, organisasi,
perkantoran atau dalam kehidupan sosial masyarakat, maupun dalam acara-
acara tertentu, seperti upacara-upacara, ritual, perayaan hari raya agama,
tradisi ruwatan, selamatan yang melibatkan berbagai kalangan. Di dalam
keluarga misalnya persoalan komunikasi antar anggota keluarga. Begitu juga
persoalan komunikasi terjadi dalam wilayah organisasi dan perkantoran
misalnya antara pimpinan dan bawahan. Peristiwa ritual keagamaan yang
pernah diteliti mahasiswa di sebuah desa di Kota Magelang, menimbulkan
persoalan komunikasi antar warga karena tafsir yang berbeda terhadap ritual
selamatan.

Di masyarakat persoalan komunikasi terletak pada hubungan sosial
antar warga atau antar kelompok yang biasanya terjadi pada level inegalitas,
gender, diskriminasi, agama, ras, etnik dan golongan, dll.

Dalam masyarakat, simbol-simbol komunikasi yang menimbulkan
masalah komunikasi, seperti pamer kekayaan, pamer kekuasaan, mampu
memproduksi social prejudice dan social jealousy yang mampu memicu konflik-
konflik sosial.

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa, tujuan analisis
semiologi komunikasi dalam ranah budaya lebih banyak diarahkan untuk
memecahkan problem pesan (simbol-simbol) komunikasi yang menimbul-
kan konflik sosial-budaya, sekaligus mencari solusi atas persoalan tersebut
agar tercipta social equilibrium (keseimbangan sosial), solidaritas sosial dan
integrasi sosial.

Mengapa ranah komunikasi politik?

Problem komunikasi dalam komunikasi politik biasanya dikatagorikan
sebagai akibat dari berlangsungnya interaksi antara Negara (state) dan Rakyat
(people). Proses interaksional dan transaksional partisipasi rakyat dalam
proses kenegaraan biasanya terjadi pada tahap decision making process. Artinya,
problem komunikasi terjadi ketika rakyat terlibat langsung dalam proses-
proses pengambilan keputusan kepemerintahan. Dalam proses tersebut,
kedua belah pihak (state and people) memproduksi pesan (tanda-tanda) dalam
kegiatan support (dukungan) dan demand (tuntutan) untuk mempengaruhi
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policy (kebijakan). Dalam hal ini, problem komunikasi yang dimaksudkan
berhubungan erat dengan problem komunikasi politik (kekuasaan).

Misalnya proses pemilu, pilkada yang melibatkan pesan politik para
kandidat terhadap pemilih serta tanggapan pemilih terhadap kandidat atau
berbagai pengambilan kebijakan publik yang diambil oleh Negara
(pemerintah) dampaknya terhadap kehidupan publik. Dalam domain ini,
semiologi komunikasi ditujukan untuk memecahkan pesan politik antar
partisipan komunikasi terutama dampak kebijakan pemerintah dan reaksi
rakyat atas kebijakan tersebut. Misalnya, menganalisis poster-poster demons-
trasi mahasiswa menuntut tarif dasar listrik diturunkan dan pelayanan PLN
ditingkatkan. Atau poster-poster demonstrasi Himpunan Tani mendukung
program subsidi pupuk terhadap petani dan kenaikan harga dasar gabah,
sementara pemerintah membuka kran impor beras. Kedua contoh tersebut
bisa dilihat dalam konteks legitimasi terhadap rezim yang berkuasa.

Saluran komunikasi politik terjadi pada level langsung contohnya
dengan berkampanye, pidato, demonstrasi dan dialog, yang lain menggu-
nakan sarana media tradisional, begitu juga penggunaan sarana media mo-
dern (komunikasi massa). Ketiganya, baik pada level orasi, pidato, dalam
kampanye dialog, demonstrasi, maupun level media tradisional (tari, lagu,
wayang, dll) atau dalam level komunikasi massa (elektronik, cetak, cyber,
telematika) menjadi sumber primer produksi pesan.

Mahasiswa yang pernah penulis bimbing antara lain mengerjakan
tema-tema seperti analisis pesan kandidat lewat iklan politik, analisis sejarah
lewat pesan dalam seni tari, orasi kandidat politik dalam kampanye pilkada,
dan lain-lain.

Mengapa ranah komunikasi massa?

Komunikasi massa yang dimaksud dalam uraian ini adalah media
elektronik (radio dan televisi), cybermedia (internet) dan media cetak (surat
kabar dan majalah). Media massa sebagai komunikator yang memproduksi
pesan (produser) berhadapan dengan publik sebagai user (konsumer). Inter-
aksi media dengan publiknya bisa menimbulkan persoalan. Antara lain, per-
bedaan pandangan yang tajam antara media massa dengan publiknya dalam
praktek media massa menjalankan fungsi. Media massa mempunyai fungsi
memberi informasi kepada publik, menghibur dan mendidik masyarakat,
sekaligus memainkan fungsi perekat sosial dan kontrol sosial, juga fungsi
ekonomi dan transfer ilmu pengetahuan dan budaya.

Publik selalu mempertanyakan informasi yang dipublikasikan media
massa, termasuk kualitas hiburan, muatan pendidikan, apa saja yang dilaku-
kan oleh media massa dalam menjalankan fungsi perekat sosial, sudah bera-
pa besar kontribusi dalam memberikan kontrol? Demikian juga fungsi eko-
nomi dan transfer iptek serta budaya selalu dipertanyakan. Akhirnya, opini
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yang sering kita dengar terhadap penilaian media massa sering negatif, misal-
nya di Amerika Serikat televisi dianggap sebagai “the stupid box.”

Perbedaan konseptual (definisi) atau tafsir tentang acara bermuatan
“sex, kekerasan dan mistik” selalu menjadi perdebatan (persoalan seirus),
terutama antara regulator (KPI), pemerintah dan pemilik stasiun televisi juga
dengan publiknya. Meskipun Komisi Penyiaran Indonesia atau asosiasi
televisi (ATVSI) sudah memberikan batasan menyangkut persoalan tersebut,
tetapi dalam prakteknya masih belum ada kesepahamanan (sering terjadi
konflik konseptual). Konflik atau problem komunikasi sering ditandai de-
ngan adanya radikalisasi massa (protes dengan kekerasan) publik terhadap
media massa (kantor atau wartawan), atau pemblokiran situs porno di inter-
net oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

Problem komunikasi apa yang muncul? Sudah sangat jelas bahwa per-
soalan komunikasi lahir karena adanya “produksi pesan.” Contohnya, peni-
laian negatif masyarakat terhadap isi tayangan televisi, siaran radio atau surat
kabar baik dalam bentuk somasi, demonstrasi, surat pembaca, pengaduan,
dan bentuk lain adalah bentuk-bentuk “resistensi” publik atas media massa.
Di sini semiologi komunikasi menjadi penting dihadirkan sebagai analisis isi
media.

Peran penting yang bagaimana?

Uraian diatas menempatkan posisi semiologi komunikasi memainkan
peran penting sebagai metode tafsir terhadap pesan. Semiologi komunikasi
dibutuhkan karena dipercaya mampu memecahkan masalah komunikasi
yang muncul akibat keberlangsungan tindak komunikasi.

Pertama, peranan semiologi komunikasi pada ranah komunikasi poli-
tik, ditujukan untuk menganalisis secara obyektif makna pesan-pesan politik
dari penguasa terhadap yang dikuasai dan sebaliknya. Kedua, pada ranah ko-
munikasi sosial dan antar budaya (etnografi komunikasi), semiologi komu-
nikasi ditujukan untuk menjembatani konflik makna, menafsirkan secara ob-
yektif perbedaan-perbedaan penafsiran pesan komunikasi yang dipertukar-
kan. Ketiga, pada ranah komunikasi massa, semiologi komunikasi dibutuhkan
menganalis kualitas isi pesan media dan isi media yang dianggap bermasalah,
oleh berbagai pihak. Semua tafsir semiologi komunikasi harus dapat diper-
tanggungjawabkan secara ilmiah (obyektif).

Perspektif Teoritis

Teori semiologi adalah teori tanda dan segala yang berhubungan de-
ngan tanda itu. Tanda-tanda selalu merujuk dengan acuannya. Teori semio-
logi komunikasi adalah teori yang berhubungan dengan pesan-pesan (tanda
dan sistem tanda) dalam proses komunikasi. Bagi Clifford Geerts (1972),
semiologi didefinsikan sebagai alat untuk menginterpretasi kebudayaan.
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Sedangkan kebudayaan, menurut Delf Hymes, adalah berkomunikasi
dengan berbagai cara, yang melibatkan pesan. Pesan-pesan dapat dipertukar-
kan karena adanya kode bersama. Partisipan komunikasi secara alamiah akan
tahu bagaimana caranya menggunakan kode, saluran, setting, bentuk pesan,
topik dan makna-makna karena segala peristiwa dibangun oleh proses pe-
nyaluran pesan yang dipelajari secara alami dan turun temurun. Artinya, pe-
san-pesan diproduksi berdasarkan konteksnya.

Selain semiologi, cara lain yang sudah cukup populer untuk mem-
bantu tafsir tanda dalam tindak komunikasi adalah hermenotik. Hermenotik
dikenal sebagai studi yang mempelajari interpretasi tindakan dan teks, pe-
rasaan dan pemaknaan orang terhadap orang lain, (“understanding another
person’s feelings and meanings). Hermenotik juga mempelajari makna dari suatu
peristiwa atau sebuah episode (understanding the meaning of an episode or event),
penerjemahan tindakan kelompok dalam kerangka berpikir yang dapat dime-
ngerti oleh kelompok yang lain (translating the actions of a group into terms un-
derstandable to outsiders), atau menemukan arti atau makna dalam teks (or
uncovering the meaning of a written texts).

Memang cukup banyak cabang hermenotik (dalam tafsir Kitab Suci
Bibel disebut “exegesis”, interpretasi teks sastra disebut “filologi” dan inter-
pretasi tindakan individu seseorang dan tindakan sosial disebut hermenotik
sosial. Hermenotik dikenal sebagai kunci dari semua ilmu sosial dan huma-
niora yang dipercaya mampu menguak (menafsirkan) segala aspek kehidup-
an manusia lewat interpretasi subyektif.

Lalu, dimana pembedaan semiologi komunikasi dengan tafsir tanda
yang lain? Bedanya sangat jelas, ada tambahan kata “komunikasi” yang seca-
ra tegas menunjukkan kepada kita tentang fokus kajian dan tafsirnya, yaitu
terbatas hanya pada bidang komunikasi, bukan bidang yang lain. James Lull
memberikan penjelasan contoh tentang tafsir masyarakat terhadap isi
program media. Masyarakat mempunyai peta pemikiran (shared meaning) dari
adanya proses kebudayaan sehingga menghasilkan kode bersama.

Pemikiran ahli semiotika AS, Charles Sanders Peirce mengemukakan
bahwa “kita tidak dapat berpikir tanpa tanda-tanda.” Artinya bahwa tanda-
tanda sebagai produksi pesan, direkonstruksi berdasarkan konteks atau
sistem sosial-budaya. Jadi, tanda bersumber dari referensi sosial-budaya yang
disepakati bersama untuk dijadikan masyarakat sebagai pedoman dan acuan
untuk berkomunikasi.

Pengertian tanda-tanda berhubungan dengan konteksnya dapat kita
temukan dalam teori interaksi simbolik, “symbolic interactionism contains a core of
common premises about communication and society.” Jerome Manis dan Bernard
Meltzer memilah-milah setidaknya tujuh dasar teoritis dan proposisi
metodologis dari interaksi simbolik.
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1. Orang mengerti sesuatu oleh karena mentransmisi arti kepada pengalam-
annya. Persepsi manusia selalu diperantarai lewat filter simbol.

2. Makna dipelajari lewat interaksi antara orang-orang. Makna lahir dari per-
tukaran simbol dalam kelompok sosial.

3. Seluruh struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial dibuat oleh orang de-
ngan cara berinteraksi dengan orang lain.

4. Tingkahlaku individu bukanlah ditentukan oleh peristiwa yang keras teta-
pi oleh keadaan yang sukarela.

5. Isi pikiran tergambar dalam percakapan, dan terefleksi dalam interaksi
dengan yang lain.

6. Tingkahlaku didukung atau diciptakan oleh kelompok sosial dalam inter-
aksi yang berjalan.

7. Seorang tidak dapat mengerti pengalaman orang lain lewat pengamatan
tingkah laku yang terbuka. Masyarakat dapat dimengerti, makna-makna
mereka, lewat peristiwa-peristiwa tertentu saja.

Bagaimana menafsirkan Tanda?

Menafsirkan tanda atau membaca tanda disebut sebagai proses
semiosis. Proses semiosis secara sederhana dapat digambarkan sebagai
berikut:

TANDA

Persepsi Konvensi
KONSEP OBYEK

Pengalaman

Gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa relasi Tanda dan Konsep dapat dihubungkan karena adanya per-
sepsi manusia. Konsep dan Obyek berhubungan oleh karena pengalaman
manusia. Tanda dan Obyek saling berhubungan karena kebiasaan konvensi,
yang diciptakan dalam proses kebudayaan, oleh kelompok atau komunitas
sosial di mana seseorang hidup. Di sini jelas bahwa, penafsiran terhadap tan-
da (pesan) tidak dapat dipisahkan dengan konteks ruang dan waktu di
mana tanda itu diciptakan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Morris membuat tiga bidang teori Tanda. Ketiga bidang ini meru-
pakan bentuk penjelasan tentang bagaimana sebenarnya memaknai tanda
berdasarkan hubungannya tanda dengan tanda yang lain. Pertama, tanda
bersifat semantik, yaitu studi tentang bagaimana tanda-tanda berhubungan
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dengan sesuatu. Disini difokuskan dalam hubungannya dunia tanda dengan
dunia sesuatu (world of things). Kedua, tanda bersifat sintaksis, yaitu studi
tentang bagaimana tanda-tanda berhubungan dengan tanda-tanda yang lain.
Bidang ini menguji gramatika, sistem struktur dan pembentukan sistem
tanda secara totalitas. Ketiga, adalah tanda yang bersifat pragmatik, yaitu
studi yang menekankan pada penggunaan kode-kode dalam kehidupan seha-
ri-hari, termasuk efek tanda-tanda dalam mempengaruhi tingkah laku manu-
sia, dan cara orang untuk menciptakan tanda dan makna-makna dalam
interaksi nyata yang aktual.

Umberto Eco memberi contoh sistem tanda dalam peristiwa Ben-
dungan Air. Eco melihat ketika bendungan telah dipenuhi air, ada signal atau
sensor aktif berupa lampu penunjuk naik turunnya debit air bendungan. Sen-
sor aktif adalah Tanda, yaitu menyampaikan pesan kepada Penjaga Ben-
dungan (komunikan). Isi pesannya adalah “bahwa air telah melampaui batas
normal.” Respon komunikan (penjaga bendungan) menghasilkan tindakan,
misalnya membuka beberapa pintu air agar bendungan tidak ambrol.

Dari peristiwa tersebut Eco mencatat bahwa dalam membaca tanda
(pesan), harus diperhatikan sistem tanda yang saling berhubungan yaitu: (1)
Obyek (debit air); (2) Tanda (sensor aktif, signal lampu); (3) Respon (penjaga
bendungan); (4) Aturan (sistem). Ke empat unsur tersebut berjalan karena
memang ada sistem (aturan) yang menghubungkan unsur-unsur di atas. Lo-
gika tersebut kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Masyarakat berkomunikasi lewat tanda. Ini berarti bahwa tanda-tanda
(seperti signal lampu) yang dipertukarkan mengandung makna-makna sim-
bolik (seperti debit air yang naik) yang dibangun sendiri oleh partisipan ko-
munikasi (seperti penjaga bendungan) selama proses interaksi sosial (seperti
sistem sosial) yang berlangsung dari generasi ke generasi.

Contoh yang lain adalah tafsir Holmes dalam The Blue Carbuncle (Bisul
Biru) (Berger, 2000, p. 12). Ia membuat tafsir tentang topi (penanda) untuk
mengetahui karakter si pemakainya (petanda). Proses semiosisnya dapat dije-
laskan lewat petanda (makna yang ditafsirkan) sebagai berikut :

Petanda (Pemakai Topi) Penanda (Topi)
Orang pandai Topi berbentuk Kubik “ditafsirkan dipakai

oleh orang dengan kepala besar, artinya
mempunyai kecerdasan.

Istri berkurang cintanya Topi terlihat lusuh dan tidak dicuci
Kemunduran moral Keretakan elastis yang tidak diperbaiki

Contoh kedua, analisis semiologi signifikansi Roland Barthes dalam
Empire of Signs, (1970) menganalisis tentang makanan Jepang dan karakter
orang Jepang. Barthes menyimpulkan bahwa kebudayaan Jepang membuat
orang Jepang mempunyai sifat dan karakter khusus, seperti ‘keuletan, kera-
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puhan, transparansi, sifat kering, instans.’ Ia juga mencoba menganalisis
jenis makanan Jepang dengan jenis makanan Perancis. Barthes melihat istana
Jepang yang kosong ditafsirkan atau memberi signifikansi seperti tempura,
yakni sebagai suatu yang ‘tabu” (pantangan) dan “sakral.” Hal ini sangat jauh
berbeda seperti apa yang terjadi di Barat, Istana yang profan dan selalu di-
kunjungi oleh banyak orang.

Barthes juga membuat analisis semiologi terhadap puisi Jepang. Puisi
pendek yang disebut “Haiku” yang dipentingkan adalah kemasan dibanding-
kan isinya. Lewat makanan, seperti sukiyaki yang sederhana dan tempura
yang kosong tak berpusat oleh Barthes dijelaskan dengan cara atau kerangka
pikir Barat. Ia juga mengupas Jepang lewat penafsiran tentang stasiun kereta
api, paket, teater populer, (Bunraku), busur dan kelengkapannya, toko buku,
bentuk orang Jepang dan lainnya.

Seorang mahasiswa melakukan analisis semiologi komunikasi terha-
dap iklan-iklan di televisi oleh operator seluler. Ia tertarik dengan pengguna-
an “kambing” sebagai “tanda” dalam iklan tersebut. Mengapa “seekor kam-
bing” bukan binatang yang lain. Apa makna kambing dalam iklan tersebut?

Alasan mahasiswa menggunakan analisis semiologi komunikasi, kare-
na “pesan” dengan penggunaan tanda “kambing” menimbulkan masalah pe-
san. Publik mempersoalkan “kambing” sebagai simbol persaingan. Publik
bahkan tidak paham terhadap perang tarif tersebut, sehingga peneliti merasa
perlu menjelaskan secara ilmiah. Penjelasan inilah yang membutuhkan tafsir
tertentu sehingga pesan dapat dipahami secara obyektif (normal). Pengguna-
an “tanda” yang menurut banyak pihak “membingungkan” dan tidak lazim
perlu dipecahkan agar publik tahu makna yang sebenarnya.

Bagaimana caranya? Marilah kita coba masukkan “tanda” kambing
dengan rumus diagram di atas. Kambing (Tanda) disebut kambing, karena
dalam pikiran orang sudah tersedia Konsep pemaknaan yang jelas terhadap
hewan berkaki empat yang berbentuk seperti dimaksud, yaitu kambing. Dari
mana diperoleh konsepsi pemaknaan kambing? Oleh karena adanya rujukan,
referensi yang sudah ada di otak manusia, yang diperoleh berdasarkan per-
sepsi manusia dari pengalaman. Jadi, persepsi berproses dalam pikiran ma-
nusia yang menerima data dari lingkungannya, sedangkan pengalaman, ada-
lah memori manusia yang melekat dalam pikiran, tetapi selalu berubah ketika
memperoleh pengalaman baru.

Lalu, apa artinya tanda kambing tersebut? Secara konvensi kambing
sering dihubungkan dengan ungkapan “kambing hitam” (scape goat), yaitu
mencari benar sendiri dengan cara menyalahkan pihak lain. Sudah menjadi
kebiasaan (konvensi) penggunaan “kambing hitam,” untuk menutupi kesa-
lahan sendiri atau melegitimasi tindakan sendiri supaya mendapat peng-
akuan.
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Konvensi dapat dijadikan rujukan untuk memberi makna pada tanda,
karena konvensi mempunyai pemaknaan yang lebih bersifat commen sense,
meskipun secara konstan berubah sesuai dengan aturan makna sosial yang
berkembang dari proses dan lingkungan komunikasi.

Contoh diatas adalah pemahaman yang sederhana untuk memahami
pemaknaan tanda-tanda dalam pesan komiunikasi.

Metodologi

Metodologi adalah ilmu tentang metode-metode yang digunakan
untuk mentraitment pesoalan. Pengertian yang lebih khusus, metodologi
berupa tahapan kerja seorang peneliti dari gagasan awal, pembuatan propo-
sal, pengumpulan data, uji data termasuk analisis data yang obyektif sampai
kesimpulan akhir yang reflektif dari sebuah kerja penelitian. Tahapan kerja
peneliti harus disusun secara sistematis supaya memenuhi standar ilmiah. Di
bawah ini akan diuraikan secara singkat bagaimana menyusun penelitian
semiologi komunikasi, tahapan dan metode analisisnya.

Tahapan pertama: merumuskan problematik komunikasi. Berisi ten-
tang alasan individual dan intelektual dalam pemilihan subyek kajian. Me-
nentukan tujuan yang jelas dan menguraikan latar belakang problematik ko-
munikasi dan merumuskannya. Lalu, menyusun outline atau garis besar ta-
hapan pembahasan yang berisi tentang sistematika (urutan) tentang cara
menjawab atau menyusun penyelesaian problematik itu.

Tahapan kedua: menyusun kerangka teoritis agar memudahkan
(membimbing) peneliti untuk mencapai analisis dengan derajat ilmiah yang
memadai. Tahapan ketiga: metode pengumpulan korpus dan pendiskripsian
(pemaknaan), serta mengemukakan bagaimana metode analisis semiologi
komunikasi digunakan dan memberi alasan pertanggungjawaban secara ilmi-
ah. Perlu juga disampaikan bagaimana anda membangun kesimpulan.

Dari banyak kasus yang ditemui penulis, mahasiswa biasanya “kesu-
litan” dalam merumuskan problematik. “Kegagalan” dalam membangun
problematik menyebabkan kesulitan menerapkan analisis semiologi komuni-
kasi. Kesulitan lainnya terjadi ketika mereka membangun konsep teoritik .
Mahasiswa juga sering tergesa-gesar memberi “batasan permasalahan” yang
ingin dipecahkan sehingga permasalahan yang dibahas kurang fokus.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, mahasiswa wajib membahas se-
cara khusus beberapa terminologi yang digunakan dalam judul sehingga de-
finisi konseptualnya tegas dan jelas batasannya.

Apa itu korpus?

Kata “korpus” pertama kali penulis pergunakan untuk menandai “da-
ta primer” dengan data sekunder. “Korpus” adalah data utama yang digu-

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pamela Nilan – Applying Semiotics Analysis to Social Data in Media Studies

79

nakan sebagai sumber analisis. Korpus adalah data “wajib dimiliki” untuk
penggunaan analisis semiologi komunikasi. Korpus adalah bahan utama,
yang dikumpulkan tanpa melibatkan observasi, wawancara, survey dan focus
group discussion. Dalam bentuknya korpus adalah data keras.2

Contoh karya penelitian Roland Barthes ketika menulis The Fashion
System, korpus yang dipilih adalah tulisan-tulisan tentang busana dalam ma-
jalah mode, seperti majalah wanita Elle (“Dia”, wanita) dan Le Jardin des Mo-
des (Taman Mode). Sebagai interteks ia mengambil majalah mode yang lain
seperti Vogue dan L’Echo de la Mode (Kurniawan, 2001, p. 173).

Untuk menyusun argumentasi yang lebih dalam dan obyektif sangat
dibutuhkan “korpus pembanding,” yang digunakan sebagai teks pemban-
ding, atau Julia Kristiva menyebut sebagai intertekstual. Korpus pembanding
ini dapat berupa tulisan atau dalam bentuk lain seperti karikatur, atau audio
seperti rekaman wayang kulit, pidato, wawancara, lagu, serta audio-visual
seperti film, rekaman sinetron. Jadi korpus pembanding adalah segala
sesuatu yang berhubungan dengan pengungkapan makna terhadap pesan
yang tengah dianalisis.

Bagaimana analisis semiologi komunikasi digunakan?

Penelitian penulis terhadap metode analisis semiologi komunikasi, ak-
hirnya ketemulah dengan 9 kaidah (formula) untuk menguji tanda-tanda da-
lam pesan komunikasi. Sembilan kaidah tersebut digunakan untuk memak-
nai pesan-pesan komunikasi yang mengandung problematik. Proses pemak-
naan yang kami sebut sebagai proses semiosis hasilnya harus bersifat ob-
yektif dan masuk akal (obyektif).

Dalam menguji pesan komunikasi, apakah sembilan kaidah dipergu-
nakan seluruhnya? Sembilan kaidah tersebut dapat digunakan sebagian atau
seluruhnya. Penggunaan 9 kaidah tersebut tergantung dari tingkatan hasil
capaian pemaknaan yang diharapkan. Apabila seorang peneliti cukup puas
dengan 3 kaidah, maka penaknaan dianggap final. Apabila anda belum puas
dapat dilanjutkan dengan kaidah selanjutnya. Tetapi hal itu tidak perlu
dilakukan apabila hasilnya sia-sia saja. Artinya, semakin banyak formula yang
digunakan untuk menguji pesan, diharapkan hasilnya akan lebih obyektif dan
sempurna.

Bagaimana Menafsirkan Pesan?

Untuk menguji terhadap pesan komunikasi yang problematis, 9
kaidah tersebut digunakan sebagai alat uji. Hasil uji adalah argumentasi-

2Bentuk fisik dari korpus, data keras yang dimaksud di atas antara lain: artikel,
puisi, drama, buku sejarah, memoir, pidato, surat-surat, lukisan, gravity, mural, lagu,
wayang, dll.
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argumentasi. Jadi, menguji pesan berarti membangun argumentasi untuk
menyusun pemaknaan paling tidak mendekati kebenaran makna. Pandangan
ini harus disertai catatan bahwa peneliti harus sadar bahwa tidak pernah ada
interpretasi pesan yang definitif.

Apa saja 9 kaidah (formula) pengujian dimaksud?

Formula 1: menguji pesan secara denotatif yaitu menguji berdasarkan
konvensi masyarakat (common sense). Caranya, ujilah dengan konteks sosial
dan budaya dimana pesan itu dibangun.

Formula 2: menguji pesan secara konotatif yaitu pengujian lewat
motiv dan latar belakang ideologi komunikator.

Formula 3 : menguji pesan secara kontekstual yaitu pengujian konteks
fisik setempat dan konteks waktu dimana tanda itu digunakan.

Formula 4: menguji pesan secara struktural, yaitu menguji pesan
dengan menghubungkannya keterkaitan dengan pesan yang di dekatnya.

Formula 5: menguji pesan secara fungsional, caranya melihat fungsi
pesan-pesan yang digunakan oleh partisipan komunikasi.

Formula 6: menguji pesan secara intertekstual yaitu dengan cara
membandingkan pesan pada fakta yang sama pada peristiwa yang berbeda.

Formula 7: menguji pesan secara intersubyektif, caranya adalah
mengambil penafsiran atas pesan tersebut dari penafsir lain yang digunakan
untuk peristiwa yang berbeda.

Formula 8: menguji pesan dengan cara meminta pendapat dari
penafsir lain yang dianggap berkompenten dalam bidang yang berkaitan
dengan pesan itu.

Formula 9: menguji pesan secara subyektif yaitu melakukan tafsir
intuitif oleh peneliti sendiri dengan mendasarkan pada pengalaman
intelektual, keyakinan dan pengembaraan ilmiahnya.
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