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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Kajian Teori 

a. Teori 

Teori adalah serangkaian asumsi konsep, abstrak, defenisi, dan 

proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial dan fenomena 

alami yang menjadi pusat perhatian. pendapat yang didasarkan pada 

penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi.
19

 

b. Teori Komunikasi  

Adapun teori komunikasi yang digunakan didalam penelitian ini 

adalah teori komunikasi model Laswell dan teori desain komunikasi 

visual. 

1. Teori Komunikasi Model Laswell 

Di dalam buku Severin dan Tankard, model komunikasi 

Laswell dideskripsikan dengan kalimat “who says what in what 

channel to whom with what effect”. Who disini merupakan 

siapa yang mengirim pesan (program televisi). Sedangkan, 

What merupakan isi pesan (cerita yang diusung program 

televisi tersebut). Lalu, In what channel merujuk kepada media 

apa yang digunakan (televisi). 

Sedangkan, To whom sendiri merupakan target audiens dari 

pesan tersebut (individu yang diharapkan menyaksikan 

tayangan tersebut). Dan, with what effect berarti efek apa yang 

dialami oleh penerima pesan setelah terjadi proses interpretasi 

terhadap pesan tersebut (reaksi individu setelah menonton 

prorgarm televisi tersebut).
20

 Yang memenuhi 5 unsur who, 

says what, in which channel, to whom, with what effect. 

                                                             
19

 http://kbbi.web.id/teori  
20

 Olivia Ersafitri.Film Animasi Yang Mencerdaskan Bangsa. Jurnal Komunikasi Massa 

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial – Universitas Bakrie, Jakarta, 

Indonesia, 2013 . hal 5 

http://kbbi.web.id/teori
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a. Who (siapa/sumber)   

Who dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator 

yaitu, pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan 

untuk berkomunikasi dan yang memulai suatu komunikasi, bisa 

seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara 

sebagai komunikator. Pihak tersebut bisa seorang individu, 

kelompok, organisasi, maupun suatu Negara sebagai 

komunikator. 

b. Says what (pesan) 

Says menjelaskan apa yang di sampaikan atau 

dikomunikasikan kepada komunikan (penerima), dari 

komunikator (sumber) atau isi informasi. Apa yang akan 

disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima (komunikan), 

dari sumber (komunikator) atau isi informasi merupakan 

seperangkat symbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan, 

nilai, gagasan/maksud sumber tadi.  Ada 3 komponen pesan 

yaitu makna, symbol untuk menyampaikan makna, dan 

bentuk/organisasi pesan. 

c. In which channel (saluran/media) 

Saluran/media adalah suatu alat untuk menyampaikan 

pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan 

(penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak 

langsung (melalu media cetak/elektronik). 

d. To whom (siapa/penerima) 

Sesorang yang menerima siapa bisa berupa suatu 

kelompok, individu, organisasi atau suatu Negara yang 

menerima pesan dari sumber.Hal tersebut dapat disebut tujuan 

(destination), pendengar (listener), khalayak (audience), 

komunikan, penafsir, penyandi balik (decoder). 

e. With what effect (dampak/efek) 
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Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) 

seteleh menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap 

dan bertambahnya pengetahuan.  

2. Teori Desain Komunikasi Visual 

Desain pada dasarnya adalah hasil penyusunan yang 

didalamnya terdapat unsur visual itu sendiri dan unsur 

emosionalnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain 

yang dituangkan di dalam satu komposisi yang harmonis. 

Komposisi berasal dari bahasa latin yaitu conponere artinya 

penggabungan dari banyak menjadi satu bentuk serasi. 

Menurut Artini Kusumiati, detiap desain memiliki pola 

kerjasama tertntu yang disebut prinsip-prinsip desain. Prinsip-

prinsip desain ini sangat penting karena bermanfaat dalam 

proses perancangan desain yang sistematis. Prinsip-prinsip 

desain adalah: 

a. Kesatuan (unity) 

Kualitas yang dapat menampilak suatu elemen desain 

secara definitive dan organis sebagai suatu bentu yang 

tunggal. 

b. Keseimbangan (balance) 

Manifestasi keseimbangan antara elemen-elemen desain 

dalam komposisi yang baik.  

c. Irama (ritme) 

Gabungan natara elemen-elemen desain yang menimbulkan 

pengulangan teratur dari suatu beberapa unsur, dengan 

diberi tekanan atau aksen. 

d. Proporsi (propotion) 

Pembagian anatomi yang sesuai dalam merancang suatu 

desain, baik dalam ilustrasi maupun dalam pembagian 

format suatu desain. 

e. Keserasian (harmony) 
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Keteraturan di antara bagian-bagian suatu karya. Meskipun 

suatu usaha dari berbagai macam bentuk, bangun, warna 

tekstur, dan elemen-elemen lain yang disusun secara 

seimbang dalam suatu susunan komposisi yang utuh agar 

nikmat dipandang. 

f. Skala (scale) 

Ukuran yang relative dari suatu objek jika dibandingkan 

terhadap objek atau elemen lain tidak diketahui ukurannya. 

c. Animasi  

Film animasi, atau biasa disingkat animasi saja, adalah film yang 

merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi 

gambar yang bergerak. Pada awal penemuannya, film animasi dibuat 

dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian di-"putar" 

sehingga muncul efek gambar bergerak. Dengan bantuan komputer 

dan grafika komputer, pembuatan film animasi menjadi sangat mudah 

dan cepat.  

Bahkan akhir-akhir ini lebih banyak bermunculan film animasi 3 

dimensi daripada film animasi 2 dimensi. Wayang kulit merupakan 

salah satu bentuk animasi tertua di dunia. Bahkan ketika teknologi 

elektronik dan komputer belum diketemukan, pertunjukan wayang 

kulit telah memenuhi semua elemen animasi seperti layar, gambar 

bergerak, dialog dan ilustrasi musik.
21

 

Pengertian Animasi Menurut Ibiz Fernandes dalam bukunya 

Macromedia Flash Animation & Cartooning: A creative Guide, 

animasi definisikan sebagai berikut : 

“Animation is the process of recording and playing back a 

sequence of stills to achieve the illusion of continues motion” ( Ibiz 

Fernandez McGraw Hill/Osborn, California, 2002) 

Yang artinya kurang lebih adalah : 

                                                             
21

 https://id.wikipedia.org/wiki/Animasi  

https://id.wikipedia.org/wiki/Film
https://id.wikipedia.org/wiki/Gambar
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Grafika_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/3_dimensi
https://id.wikipedia.org/wiki/3_dimensi
https://id.wikipedia.org/wiki/2_dimensi
https://id.wikipedia.org/wiki/Wayang_kulit
https://id.wikipedia.org/wiki/Musik
https://id.wikipedia.org/wiki/Animasi
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“Animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali 

serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi 

pergerakan.” Berdasarkan arti harfiah, animasi adalah menghidupkan. 

Yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak 

sendiri. 

Secara garis besar, animasi computer dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu: 

a. Computer Assisted Animation, animasi pada kategori ini 

biasanya menunjuk asi 2 dimensi, yaitu mengkomputerisasi proses 

animasi tradisional yang menggunakan gambaran tangan. Computer 

digunakan untuk pewarnaan, penerapan virtual kamera dan penataan 

data yang digunakan dalam sebuah animasi. 

b. Computer Generated Animation, pada kategori ini biasanya 

digunakan untuk animasi 3 dimensi dengan program 3D seperti 3D 

Studio Max, Maya, Autocad dll. 

Animasi merupakan salah satu bentuk visual bergerak yang dapat 

dimanfaatkan untuk menjelaskan materi pelajaran yang sulit 

disampaikan secara konvensional. Dengan diintergrasikan ke media 

lain seperti video, presentasi, atau sebagai bahan ajar tersendiri 

animasi cocok untuk menjelaskan materi-materi pelajaran yang secara 

langsung sulit dihadirkan di kelas atau disampaikan dalam bentuk 

buku. Sebagai misal proses bekerjanya mesin mobil atau proses 

terjadinya tsunami.
22

 

d. Zootopia  

Film animasi terbaru Disney yang telah dirilis di bioskop 

Indonesia, disutradarai oleh tiga sineas berpengalaman Disney. Mereka 

adalah Byron Howard (sutradara film Tangled), Rich Moore (sutradara 

film Wreck it Ralph), dan Jared Bush (salah satu tim kreatif film Big 

Hero 6). 

                                                             
22

 http://marcoturnip.blog.widyatama.ac.id/2014/06/14/pengertian-prinsip-prinsip-dan-perbedaan-

animasi/  

http://marcoturnip.blog.widyatama.ac.id/2014/06/14/pengertian-prinsip-prinsip-dan-perbedaan-animasi/
http://marcoturnip.blog.widyatama.ac.id/2014/06/14/pengertian-prinsip-prinsip-dan-perbedaan-animasi/
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Zootopia sendiri merupakan kota tempat tinggal seluruh 

penduduknya, yakni para hewan dari berbagai spesies. Para hewan, 

baik yang karnivora, herbivora hingga omnivora, mampu hidup 

berdampingan secara modern dan beradab. 
23

 

Seekor kelinci betina bernama Judy Hopps diangkat menjadi polisi, 

ia mendapati kenyataan pahit, bahwa menjadi kelinci pertama yang 

bertugas di kepolisian kota tersebut,yang didominasi oleh binatang 

yang besar dan kuat, bukanlah sebuah hal yang mudah. Namun ia tak 

patah semangat untuk membuktikan bahwa ia mampu menjadi seorang 

polisi yang baik, yang mampu memecahkan kasus-kasus besar, walau 

pun harus bermitra dengan seekor rubah licik bernama Nick Wilde.
24

 

 Namun, kedamaian di Zootopia terusik saat ada konspirasi 

kejahatan. Rubah penipu yang dituduh sebagai tersangka harus 

berjuang dengan kelinci polisi untuk membuktikan kejahatan yang 

sebenarnya. Dengan terobosan teknologi visual dan animasi terbaru, 

Zootopia dinilai para pengamat sebagai film animasi Disney yang 

paling detail sejauh ini.
25

 

Untuk menghidupkan tokoh-tokoh binatang dalam film tersebut, 

tim dari Walt Disney Animation Studio yang terlibat dalam film 

tersebut menghabiskan waktu selama 18 bulan hanya untuk 

mempelajari tingkah laku binatang. Awalnya mereka mengamati 

binatang yang ada di Animal Kingdom di Walt Disney World dan 

Wild Animal Park di San Diego, kemudian beralih ke Kenya selama 

dua minggu untuk mengamati binatang yang ada di alam liar, dan 

mempelajari bagaimana hewan-hewan tersebut bisa terlihat sangat 

mengesankan di habitat asli mereka. Para animator tentu saja hanya 

akan melihat binatang-binatang tersebut bergerak dalam kondisi 

                                                             
23

 http://www.muvila.com/film/artikel/balik-layar-zootopia-dari-jenis-bulu-hingga-meneliti-

hewan-160222m.html  
24

 http://veecollege.blogspot.co.id/2016/07/proses-produksi-film-animasi-zootopia.html  
25

 http://www.muvila.com/film/artikel/balik-layar-zootopia-dari-jenis-bulu-hingga-meneliti-

hewan-160222m.html  

http://www.muvila.com/film/artikel/balik-layar-zootopia-dari-jenis-bulu-hingga-meneliti-hewan-160222m.html
http://www.muvila.com/film/artikel/balik-layar-zootopia-dari-jenis-bulu-hingga-meneliti-hewan-160222m.html
http://veecollege.blogspot.co.id/2016/07/proses-produksi-film-animasi-zootopia.html
http://www.muvila.com/film/artikel/balik-layar-zootopia-dari-jenis-bulu-hingga-meneliti-hewan-160222m.html
http://www.muvila.com/film/artikel/balik-layar-zootopia-dari-jenis-bulu-hingga-meneliti-hewan-160222m.html
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alamiah mereka, yaitu berjalan dengan empat kaki, namun mereka 

harus mengubahnya dalam film nanti, menjadi bergerak dan berjalan 

hanya dengan dua kaki. Bukan Cuma berjalan saja tentunya, tapi juga 

berdansa, berkelahi, dan gerakan-gerakan lainnya. Proporsi hewan-

hewan tersebut dalam keadaan berdiri tentu juga harus diperhitungkan 

dengan benar, dengan skala yang akurat antara satu hewan dengan 

hewan lainnya. Setiap spesies binatang harus dibuat versi dewasa dan 

versi anak-anaknya, dengan jenis jantan dan betinanya, dan harus 

dibuat bervariasi agar penonton tak hanya melihat kumpulan binatang 

yang sama berulang-ulang.  

Dari sekian banyak karakter binatang tersebut harus tetap dijaga 

karakteristik hewani mereka agar tak teralu seperti manusia. Totalnya, 

ada sekitar 64 spesis berbeda dengan jumlah keseluruhan 800 ribu 

karakter yang harus dibuat! Satu hal yang menjadi perhatian sangat 

serius adalah tentang proses pembuatan rambut atau bulu pada 

binatang-binatang tersebut. Untuk mempelajari hal itu, riset mendalam 

dilakukan di museum sejarah nasional di Los Angeles, dengan 

melakukan pengamatan dalam skala mikroskopis.
26

 

e. Bullying 

Barbara Coloroso menyatakan bahwa bullying merupakan tindakan 

intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak 

yang lebih lemah.
27 Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat 

dalam ukuran fisik, tapi bisa jadi kuat secara mental. Dalam hal ini 

sang korban bullying tidak mampu membela atau mempertahankan 

dirinya karena lemah secara fisik dan mental.
28

 

Bullying merupakan tindakan yang disadari, dimaksudkan untuk 

melukai, disengaja, dan menciptakan ketakukan melalui ancaman 

                                                             
26

 http://veecollege.blogspot.co.id/2016/07/proses-produksi-film-animasi-zootopia.html  
27

 Muhammad Fajar Sidiq, Veronika Suprapti. Pemaknaan Bullying Pada Remaja Penindas (The 

Bully). Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial Vol.2 No.2, Agusntus 2013 . hal 93 
28

 Sejiwa. Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak. (Jakarta: 

Grasindo. 2008) hal 02 

http://veecollege.blogspot.co.id/2016/07/proses-produksi-film-animasi-zootopia.html
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agresi lebih lanjut. Bullying melibatkan tiga unsur, yaitu ketidak 

seimbangan kekuatan, berniat untuk mencederai, dan ancaman agresi 

yang dilakukan berulang kali dalam jangka yang panjang. Jika ketiga 

unsur tersebut meningkat, maka akan menyebabkan timbulnya unsur 

keempat yaitu teror. Teror merupakan kekerasan yang digunakan 

untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi secara sistematik.
29

 

Menurut Barbara Coloroso  pelaku bullying akan terperangkap 

dalam peran sebagai pelaku bullying, mereka tidak dapat 

mengembangkan hubungan yang sehat, kurang cakap dalam 

memandang sesuatu dari perspektif lain, tidak memiliki empati, serta 

menganggap bahwa dirinya kuat dan disukai sehingga dapat 

mempengaruhi pola hubungan sosialnya di masa yang akan datang. 

Sementara dampak negatif bagi korbannya adalah akan timbul 

perasaan depresi dan marah. Mereka marah terhadap diri sendiri, 

pelaku bullying, orang dewasa dan orang-orang di sekitarnya karena 

tidak dapat atau tidak mau menolongnya. Hal tersebut kemudian mulai 

mempengaruhi prestasi akademik para korbannya. Mereka mungkin 

akan mundur lebih jauh lagi ke dalam pengasingan karena tidak 

mampu mengontrol hidupnya dengan cara-cara yang konstruktif.
30

 

Ada beberapa jenis dan wujud bullying, tapi secara umum, praktik-

praktik bullying dapat dikelompokkan ke tiga kategori: bullying fisik, 

bullying verbal, dan bullying mental/psikologis.
31

 

a. Bullying Fisik 

Jenis bullying ini adalah kasat mata. Siapapun bisa melihat 

karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dan korbannya, 

contohnya: 

1. Memukul 

                                                             
29

 Muhammad Fajar Sidiq, Veronika Suprapti. Pemaknaan Bullying Pada Remaja Penindas (The 

Bully). Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial Vol.2 No.2, Agusntus 2013 . hal 93 
30http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/47777/Chapter%20II.pdf?sequence=4
&isAllowed=y 
31

 Sejiwa. Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak. (Jakarta: 

Grasindo. 2008) hal 02 
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2. Menarik baju 

3. Menjewer 

4. Menjambak 

5. Menendang  

6. Menampar 

7. Menimpuk 

8. Menginjak kaki 

9. Meludahi 

10. Melempar dengan barang 

11. memalak 

b. Bullying Verbal 

Jenis bullying ini bisa juga terdeteksi karena bisa tertangkap 

oleh indra pendengaran manusia, contohnya: 

1. Membentak 

2. Meledek 

3. Mencela 

4. Memaki 

5. Menghina 

6. Menjuluki 

7. Meneriaki 

8. Mempermalukan di depan umum 

9. Menuduh 

10. Menyoraki 

11. Menebar gossip 

12. Memfitnah 

c. Bullying Mental/Psikologis 

Jenis bullying ini yang paling berbahaya karena tidak 

tertangkap mata ataupun indra pendengaran manusia, jika tidak 

cukup awas mendeteksinya dan praktik bullying ini terjadi diam-

diam dan diluar radar pemantauan kita, contohnya: 

1. Mendiamkan  
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2. Mengucilkan 

3. Memandang dengan sinis 

4. Mencibir 

5. Melototi 

6. Pelecehan seksual 

Pelaku bullying umumnya tempramental. Mereka melakukan 

bullying terhadap orang lain sebagai pelampian kekesalan dan 

kekecewaannya. Ada kalanya karena mereka merasa tidak punya 

teman, sehingga ia menciptakan situasi bullying supaya bisa memiliki 

“pengikut” dan kelompok sendiri. Bisa jadi mereka takut menjadi 

korban bullying, sehingga lebih dulu mengambil inisiatif sebagai 

pelaku bullying untuk keamanan dirinya sendiri.
32

 

Bullying tidak mungkin terjadi hanya dengan adanya pelaku 

bullying. Harus ada korban yang menjadi sasaran penganiayaan dan 

penindasan. Beberarap ciri yang bisa dijadikan korban bullying.
33

 

a. Berfisik kecil, lemah  

b. Berpenampilan lain dari yang lainnya 

c. Sulit bergaul 

d. Siswa yang rendah kepercayaan dirinya  

e. Anak yang canggung (sring salah bicara, bertindang, dan 

berpakaian) 

f. Anak yang memiliki aksen berbeda 

g. Kurang pandai 

h. Anak yang gugup 

Pelaku bullying biasanya dengan mudah bisa mengendus calon 

korbannya. Pada pertemuan pertama, pelaku bullying akan 

melancarkan aksinya terhadap sang korban. Sang korban umumnya 

tidak berbuat apa-apa dan memberikan saja perilaku bullying 

                                                             
32

 Sejiwa. Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak. (Jakarta: 

Grasindo. 2008) hal 15 
33

 Sejiwa. Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak. (Jakarta: 

Grasindo. 2008) hal 15 
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berlangsung padanya, karena ia tidak memiliki kekuatan untuk 

membela diri atau melawan. Ini justru membuat pelaku bullying di 

“diatas angin”, akan meneruskan aksi-aksinya terhadap sang korban 

setiap bertemu. Dengan demikian situasi bullying pun tercipta.
34

 

f. Analisis Semiotik 

Semiotik telah digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam 

menelaah sesuatu yang berhubungan dengan tanda, misalnya karya 

sastra, dan teks berita dalam berita.
35

 Secara etimologis, istilah 

semiotika berasal dari kata Yunani yaitu Semeion yang berarti tanda.
36

 

Sedangkan secara terminologi, semiotika ialah suatu ilmu atau  metode 

analisis untuk mengkaji tanda.
37

 Studi tentang tanda dan segala yang 

berhubungan dengannya, cara berfungsinya, hubungannya dengan 

tanda-tanda lain, pengirimannya oleh mereka yang menggunakannya. 

Semiotika mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konveksi-

konveksi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti.
38

  

Barthes mendefenisikan semiotika merupakan suatu ilmu atau 

metode analisis untuk mengkaji tanda. Semiotika dalam istilah 

Barthes, semiolig pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana 

kemanusiaan (humanity) memakai hal-hal (things). Kata semiotika 

berasal dari bahasa yunani, semion yang berarti tanda, dengan 

demikian semiotika adalah ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda.
39

  

Dengan mengamati tanda-tanda yang terdapat dalam sebuah teks 

(pesan) kita dapat mengetahui ekspresi emosi dan kognisi si pembuat 

pesan, baik secara denotatif maupun konotatif. Oleh karena itu, salah 

                                                             
34

 Sejiwa. Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak. (Jakarta: 

Grasindo. 2008) hal 18 
35

 Alex Sobur. Analisis Teks Media (suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotic, dan 

analisis framing). (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. 2009) hal 122 
36

 Indiwan Seto wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 

hal. 7. 
37

 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 15. 
38

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 265.  
39

 Alex Sobur. Semiotika Komunikasi  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009) hal 15 
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satu tujuan analisis semiotika adalah untuk menyediakan metode 

analisis dan kerangka berpikir serta mengatasi terjadinya salah baca 

atau salah dalam mengartikan makna suatu tanda.
40 

Analisis semiotik modern dikembangkan oleh Ferdinand De 

Saussure ahli linguistik dari benua Eropa dan Charles Sanders Pierce, 

seorang filosof asal benua Amerika. Saussure menyebutkan bahwa 

ilmu yang di kembangkannya “semiolgy” yang membagi tanda 

menjadi dua komponen penenda (signifier) yang terletak pada 

tingkatan ungkapan dan mempunyai wujud atau merupakan bagian 

fisik seperti huruf, kata, gambar, bunyi dan komponen yang lain adalah 

petanda (signified)  yang terletak pada tingkatan isi atau gagasan dari 

apa yang telah diungkapkan, serta sarannya bahwa hubungan kedua 

komponen ini  adalah sewenang-wenang yang merupakan hal penting 

dalam perekembangan semiotik, sedangkan bagi Pierce, lebih 

memfokuskan diri pada tiga aspek tanda yaitu, dimensi ikon, indeks, 

dan symbol.
41

 

Semiotika berusaha menggali hakikat sistem tanda yang beranjak 

keluar kaidah tata bahasa dan sitakis dan yang mengatur arti teks yang 

rumit, tersembunyi dan bergantung pada kebudayaan, hal ini kemudian 

menimbulkan perhatian pada makna tambahan (Konnotative) dan arti 

penunjukkan (Denotative).
42

 

 

Tabel  2.1 

Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifier 

(penanda) 

2. Signified 

(petanda) 

 

3. Denotative Sign (tanda denotatif)  

                                                             
40
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4. CONNOTATIVE SIGFINER 

(Petanda Konotatif) 

5. CONNOTATIVE SIGNIFED 

(PETANDA KONOTATIF) 

6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 

 Sumber; Alex Sobur, 2005, Semiotika Komunikasi, hal 69. 

 

Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri 

dari atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat 

bersamaan, tanda denotative adalah juga penanda konotatif (4). Jadi, 

dalam  konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna 

tambahan namun juga mengandung kadua bagian tanda denotatife 

yang melandasi keberadaannya.  

Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam 

pengertian secara umum serta denotasi yang dimengerti oleh Barthes. 

Dalam pengertian umum, denotasi biasanya dimengerti sebagai makna 

harfiah, makna yang “sesungguhnya”. Bahkan kadang kala juga 

dengan referensi atau acuan. 

Proses signifikasi yang secara tradisional disebut sebagai denotasi 

ini biasanya mengacu kepada penggunaan bahasa dengan arti yang 

sesuai dengan apa yang terucap. Dalam hal ini denotasi merupakan 

sistem signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan 

tingkat kedua.
43

 

Terdapat sembilan macam semiotik yang dikenali, yaitu
44

: 

1) Semiotika analitik, semiotika yang menganalisis sistem tanda. 

Peirce menyatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan 

menganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat 

dikatakan sebagai lambang, sedangkan  makna adalah beban yang 

terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu. 

                                                             
43
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2) Semiotika deskriptif, yakni semiotik yang memperhatikan sistem 

tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang 

sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. 

3) Semiotika faunal, yakni semiotik yang khusus memperhatikan 

sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya 

menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antara sesamanya, tetapi 

juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh 

manusia. 

4) Semiotika kultural, semiotik yang khusus yang menelaah sisttem 

tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. 

5) Semiotika naratif, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda 

dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan. 

6) Semiotika natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dihasilkan oleh alam. Air-sungai keruh menandakan di 

hulu telah turun hujan, dan daun pohon-pohonan yang menguning 

lalu gugur. Alam yang tidak bersahabat dengan manusia, misalnya 

banjir atau tanah longsor, sebenarnya memberikan tanda kepada 

manusia bahwa manusia telah merusak alam. 

7) Semiotika normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dibuat manusia yang berwujud norma-norma, misalnya 

rambu-rambu lalu-lintas. 

8) Semiotika sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik 

lambang berwujud kata maupun berwujud kata dalam satuan yang 

disebut kalimat. Dengan kata lain, semiotik sosial menelaah sistem 

tanda yang terdapat dalam bahasa. 

9) Semiotika struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. 
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B. Kajian Terdahulu 

Di dalam penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa 

literatur atau pustaka untuk memperkuat penulisan, sehingga penelitian 

ini mendapatkan hasil yang maksimal, diantaranya adalah:  

1. Pesan Moral Islami Dalam Film Tanda Tanya “?” (Analisis 

Semiotik Model Roland Barthes) oleh Khairun Nisaa Abdillah, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. 

Permasalahan yang di telti oleh Khairun Nisaa Abdillah adalah 

bagaimana pesan moral islami film tanda Tanya “?” yang ditandai 

dengan pesan verbal dan non verbal. Tujuan penelitian skripsi ini 

meneliti tentang makna pesan moral islami film tanda tanya “?” yang 

ditandai dengan pesan verbal dan non verbal. Hasil dari penelitian ini 

adalah, film tanda Tanya “?” ingin menyampaikan pesan kepada 

penonton tentang tawadhu, bersikap lemah lembut, beramal shaleh, 

bersikap sabar dan memaafkan. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis Roland Barthes, dan metode analisis yang peneliti gunakan 

juga menggunakan metode analisis Roland Barthes, sedangkan 

penelitian Khairun Nisaa Abdillah meneliti pesan moral islami, dan 

penelitian yang saya lakukan meneliti tentang unsur bullying.
45

 

2. Analisis Semiotik Terhadap Iklan Susu Bendera Edisi Ramadhan 

1430 H Di Televisi oleh Siti Sopiana, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Tahun 2010. Permasalahan pada skripsi ini adalah pesan 

apa yang terkandung dalam iklan susu bendara edisi ramadhan di 

televise, tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui makna 

denotasi, konotasi dan mitos pada iklan susu bendera edisi ramadhan 

dan pesan apa yang ingin disampaikan. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis semiotik Roland Barthes dan metode yang saya 

gunakan dalam penelitian adalah metode semiotik Roland Barthes, dan 
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objek penelitian yang di teliti oleh Siti Sopiana adalah iklan susu 

bendera sedangkan objek yang saya teliti adalah unsur bullying.
46

 

3. Representasi Wanita Dalam Sampul Album Raisa (Analisis 

Semiotik Roland Barthes Terhadap Sampul Album Riasa 

Andriana “Raisa” Dan “Heart To Heart”) oleh R.A Granita Dwisthi 

Ismujihastuti dan Adi Bayu Mahadian S.Sos., M.I.Kom, Universitas 

Telkom tahun 2015. Jurnal ini meneliti untuk mengetahui penanda dan 

petanda yang mempresentasikan tentang wanita dalam sampul album 

self-titled “Raisa” dan “Heart to Heart”. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif, dengan metode semiotik Roland Barthes. 

Hasil dari penelitian jurnal ini adalah penampilan seorang wanita tidak 

harus selalu dibumbui dengan aksesoris, namun juga dapat 

menunjukkan sisi kewanitaannya dengan penampilan yang sederhana 

namun tetap terlihat cantik, dan Raisa menggambarkan sosok wanita 

dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai yang berkembang 

dalam masyarakat. 

Kesamaan di dalam jurnal ini hanya menggunakan metode semiotik 

Roland Barthes.
47

 

4. Makna Lirik Lagu Born This Way Lady Gaga Di Kalangan 

Remaja Pekanbaru (Analisis Semiotik Roland Barthes) oleh Fitri 

Irma Susanti, Universitas Riau tahun 2014. Jurnal ini meneliti 

bertujuan untuk mengetahui makna lirik yang terkandung dalam lagu 

Lady Gaga yang berjudul Born This Way. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan metode semiotik Roland Barthes. 

Hasil penelitian dari jurnal ini adalah di dalam lagu Lady Gaga yang 

berjudul Born This Way terkandung makna tersembunyi, dimana 

makna dari lirik lagu ini bertujuan untuk mendukung kaum LGBT, 
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Riasa Andriana “Raisa” Dan “Heart To Heart”). Jurnal Komunikasi Vol.2 No.1, April 2015 . hal 
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secara umum makna lirik lagu Born This Way berisi tentang manusia 

yang harus menrima keadaannya apa adanya dan mencintai dirinya 

sendiri walaupun manusia tersebut melakukan penyimpangan terhadap 

norma yang berlaku dimasyarakat tanpa merubah dirinya agar lebih 

baik.  

Kesamaan dalam penelitian jurnal ini, sama-sama menggunakan 

metode semiotik Roland Barthes.
48

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Tabel 2.2 
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