BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Mengenai Semiotika
1. Pengertian Semiotika
Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari Yunani yaitu
semion yang berarti tanda (sign). Tanda itu sendiri di definisikan atas
dasar konvensi sosial yang terbangun, yang dahulu dapat dianggap
mewakili sesuatu tanda yang dahulu dimaknai sebagai sesuatu hal yang
menunjuk kepada hal yang lain.24
Tanda dianggap dapat mengidentifikasi sebagai sesuatu yang
sedang dan akan terjadi. Melalui simbol-simbol yang digunakan untuk
mempermudah mentafsirkan atau memaknai dari tanda-tanda yang ada,
karna tanda berkaitan erat dengan penanda.
Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji
tanda.Tanda-tanda adalah perangkat yang di gunakan dalam upaya
berusaha mencari jalan hidup di dunia, di tengah manusia dan bersamasama manusia. Semiotika atau dalam istilah Barthes, yang disebut
semiologi, Pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan
(humanity) memaknai hal-hal (things) memaknai (tosinify) dalam hal ini
tidak

dapat

dicampur

adukkan

dengan

mengkomunikasikan

(to

communicate). Dengan memaknai, berarti bahwa objek-objek itu tidak
hanya membawa informasi, dalam suatu hal yang mana objek-objek itu
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hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari
tanda.25
Menurut Kurniawan Pengertian semiotika secara terminologis
adalah ilmu yang mempelajari sederetan objek-objek, peristiwa-peristiwa,
seluruh kebudayaan sebagai tanda. Semiotik atau semiologi merupakan
terminologi yang merujuk pada ilmu yang sama. Istilah semiologi lebih
banyak digunakan di Eropa sedangkan semiotik lazim dipakai oleh
ilmuan Amerika. Semiotika secara istilah, Yang berasal dari kata Yunani
yaitu semeion yang berarti tanda atau sign dalam bahasa Inggris itu
adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti: bahasa, kode, sinyal,
dan sandi. Menurut Eco, semiotik sebagai “ilmu tanda” dan segala yang
berhubungan dengan cara berfungsi tanda tersebut, yang berhubungan
dengan kata lain, pengiriman pesan, dan penerimaan pesan oleh mereka
yang mempergunakan. Menurut Eco, ada sembilan belas bidang yang bisa
dipertimbangkan sebagai bahan kajian untuk semiotik, yaitu semiotik
binatang, semiotik tanda-tanda bauan, komunikasi rabaan, kode-kode,
paralinguistik, semiotik medis, kinesik dan proksemik, kode-kode musik,
bahasa yang diformalkan, bahasa tertulis, alfabet tak dikenal, kode
rahasia, bahasa alam, komunikasi visual, system dan objek, Semiotika di
bidang komunikasi juga tidak terbatas, misalkan dalam bidang objek
penelitian, seperti pemberitaan di media massa, komunikasi periklanan,
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tanda-tanda nonverbal, film, komik kartun, dan sastra sampai kepada
musik.26
2. Semiotika Roland Bartes
Roland Barhtes adalah seorang ahli semiotika Perancis yang
membongkar

struktur

makna

yang

tersembunyi

dalam

sebuah

pertontonan, pertunjukan sehari-hari, dan konsep umum.27 Roland
Barthes lahir pada tahun 1915 dari kelas menengah

Protestan di

Cherbourg dan di besarkan di Bayone kota kecil dekat pantai Atlantik
sebelah barat Perancis dan meninggal pada tahun 1980, dia dikenal
sebagai pemikir struktualis yang antusias dengan model languistik dan
semiologi saussarean.28
Salah satu wilayah penting yang dirambah Barthes dalam bidang
studi tentang tanda adalah pesan pembaca (The reader), konotasi,
walaupun merupakan sifat asli tanda, akan tetapi untuk menafsirkan
sebuah tanda membutuhkan keaktifan penafsir agar dapat menemukan
makna, Barthes secara lugas mengulas apa yang sering disebut sebagai
system pemakanaan ke-dua, yang dibangun diatas system lain

yang

berkaitan dengan system awal, sismtem ke-dua ini oleh Barthes disebut
dengan konotatif, yang dalam buku Mitologys Barthes yang membedakan
dari

denotative

atau

sistem

pemaknaan

tataran

pertama

yaitu

konotative.29
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Barthes mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan, yaitu
denotasi dan konotasi, kata konotasi dari bahasa latin connotare.
“Menjadi makna” dan pengaruh tanda-tanda kultural yang terpisah atau
berbeda dengan kata dan bentuk-bentuk konotasi dari komukasi. Yaitu
kata melibatkan simbol-simbol, historis dan hal-hal yang berhubungan
dengan emosional, Barthes juga memiliki aspek lain dari penaandaan
yaitu mitos, yang menandai suatu masyarakat. Mitos menurut Barthes
terletak pada dua tingkat penandaan. Jadi setelah terbentuk dua system
sign – signifier– signified, tanda yang maksud akan menjadi penanda baru
yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru,.
Jadiketika satu tanda yang memiliki makna konotasi kemudian
berkembang menjadi makna denotasi, maka makna denotasi tersebut akan
menjadi mitos.30
Barthes menjelaskan bahwa signifikasi tahap pertama merupakan
hubungan antar signifier (Ekspresi) dan signified (content) didalam
sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Itulah yang disebut Barthes
sebagai makna denotasi yaitu makna paling nyata dari tanda (sign).
3. Denotasi, Konotasi dan Mitos
a. Denotasi
Barthes

menjelaskan

bahwa

signifikasi

tahap

pertama

merupakan hubungan anatara signifier (Ekspresi) dan signified
(content) didalam sebuah tanda tahap terhadap realitas eksternal,
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Dengan kata lain denotasi adalah apa yang digambarkan tanda
terhadap sebuah objek.31Denotasi yaitu tingkat pertandaan yang
menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, atau antara tanda
dan yang dirujuk pada realitas yang menghasilkan makna yang
ekplisit, langsung dan pasti. Maka denotasi dalam hal ini adalah
makna pada apa yang tampak.32
Bahwa denotasi dapat diartikan makna pertama atau makna benar
dari apa yang kita abaca atau kita lihat. dimana tidak ada unsur atau
makna lain atau makna tersembunyi yang terkandung didalam makna
tersebut.
b. Konotasi
Konotasi

adalah

istilah

yang

digukan

Barthes

untuk

menunjukan signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan
interaksi yang menjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau
emosi dan pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaan, dengan kata lain
konotasi adalah bagaimana cara menggambarkan makna.33
Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan
antara penanda dan petanda, yang didalampengoperasian makna tidak
berbelit-belit, tidak langsung, dan tidak dalam arti yang terbuka dalam
berbagai kemungkinan.Konotasi menciptakan makna-makna lapis dua
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yang terbentuk ketika penanda yang dikaitkan dengan berbagai aspek
psikologis, seperti perasaan, emosi atau keyakinan.34
Konotasi merupakan makna yang bukan makna yang belum lengkap
dari tanda yang dibaca ataupun dilihat, makna konotasi merupakan
gambaran makna kedua atau makna tambahan dari makna denotasi
ketika suatu tanda bertemu dengan perasaan atau emosi.
c. Mitos
Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi,
tanda bekerja melalui mitos (myth) mitos adalah bagaimana
kebudayaan menjelaskan atau memahami berapa aspek atau realitas
atau gejala alam. Mitos merupakan produk kelas sosial yang sudah
mempunyai suatu dominasi, Misalkan mitos premitive, yaitu
mengenai hidup dan mati , manusia dan dewa sedangkan mitos masa
kini misalkan mengenai feminimitas, maskulinitas, ilmu pengetahuan
dan ilmu kesuksesan.35
Studi mitos bukan hanya terkonsentrasi pada pengeksposan
posisi ideologis tetapi analisis bagaimana pesan dikonstitusikan.
Mitos menurut Barthes adalah suatu sistem komunikasi suatu
pesan”.36 Yaitu unsur penting yang dapat mengubah sesuatu yang
kultural atau historis menjadi alamiah dan mudah dimengerti.Mitos
bermula dari konotasi yang telah menetap di masyarakat. Sehingga
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pesan yang didapat dari mitos tersebut tidak lagi dipertanyakan oleh
masyarakat.
Menurut Budiman di dalam mitos juga terdapat pola tiga
dimensi penanda, petanda dan tanda, namun sebagai system yang
unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah dahulu
yang pernah ada, atau dengan kata lain, mitos adalah juga suatu
system pemaknaan tataran ke-dua. di dalam mitos juga petanda dapat
memiliki beberapa petanda.37
B. Tinjauan Umum Mengenai Komunikasi
1. Pengertian Komunikasi
Secara etimologi, istilah komunikasi dalam bahasa inggris
communication yang berasal dari kata latin communicatio, dan bersumber
dari kata communis yang berarti “ sama, sama disini dengan arti sama
makna.

38

jadi, komunikasi dapat berjalan dan berlangsung jika diantara

orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut terdapat kesamaan makna
mengenai sesuatu yang di bicarakan.
Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian
suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain, sedangkan secara
pragmatis, komunikasi merupakan proses penyampain sesuatu pesan
olehseseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah
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sikap, pendapat atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tak
langsung.39
Berbagai definisi komunikasi menurut para ahli40 adalah sebagai
berikut:
a. Mc Croskey,
Komunikasi adalah proses yang menggambarkan bagaimana
seseorang memberikan stimulasi pada makna pesan verbal dan
nonverbal ke dalam pikiran orang lain.
b. Berelson dan Steiner
Komunikasi yaitu transmisi informasi, ide, emosi, keterampilan dan
lain- lain melalui simbol- simbol, kata- kata, gambar, fitur dan
grafik.
c. Zareksky
Komunikasi adalah interaksi untuk menopang koneksi antar manusia
sehingga dapat menolong mereka memahami satu sama lain
pengakuan terhadap kepentingan bersama.
d. Cronkhite
Komunikasi merupakan pertukaran ide- ide, transmisi informasi
yang dihasilkan oleh pengirim stimulus dari suatu sumber yang
direspons penerima.
e. Miller
Komunikasi ialah center of interest yang ada dalam situasi perilaku
manusia yang memungkinkan suatu sumber secara sadar
mengalihkan pesan kepada penerima dengan tujuan yakni
mempengaruhi perilaku tertentu.

Berdasarkan dari beberapa pengertian komunikasi tersebut
dapat disimpulkan bahwa, komunikasi merupakan proses penyampaian
suatu pesan dari seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau
mengubah sikap, pendapat, perilaku baik secara langsung maupun tak
langsung.
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2. Unsur-unsur Komunikasi
a. Sumber
Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan
dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri.Sumber
dapat berupa orang, lembaga, buku, dan dokumen, ataupun
sejenisnya.
Bila diklasifikasikan maka sumber dapat berbentuk :
1) Lembaga: universitas, institute, sekolah tinggi, akademi, dan lainlain.
2) Persona: Rektor, dekan, direktur, karena jabatan, atau Saudara
Amir, Bapak Hasan, Ibu Sjarif, dan lain-lain.
3) Nonlembaga/nonpersona:

buku

pedoman

universitas,

buku

pedoman fakultas, undang-undang dasar dan lain-lain.41
b. Pengirim Pesan: Komunikator
Pengirim pesan adalah manusia yang memulai proses komunikasi,
disebut “komunikator”.42Fungsi komunikator ialah pengutaraan
pikiran dan perasaannya dalam bentuk pesan untuk membuat
komunikan menjadi tahu atau berubah sikap, pendapat, atau
perilakunya.43Keefektifan komunikasi tidak saja ditentukan oleh
kemampuan berkomunikasi, tetapi juga oleh diri si komunikator.44
c. Pesan
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Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh
komunikator. Pesan ini mempunyai inti pesan (tema) yang sebenarnya
menjadi pengaruh di dalam usaha mencoba mengubah sikap dan
tingkah laku komunikan. Pesan dapat secara panjang lebar mengupas
berbagai segi, namun inti pesan dari komunikasi akan selalu
mengarah kepada tujuan akhir komunikasi itu.45
d. Saluran (Channel)
Channel adalah saluran penyampaian pesan, biasa juga disebut
dengan media.46Saluran (Channel) adalah wahana di mana tanda
dikirim.Channel bisa bersifat visual (dapat dilihat) atau aural (dapat
didengar).47 Media bisa melalui radio, televise, film, media cetak dan
masih banyak lagi yang sampai sekarang banyak media yang
bermunculan dan bisa digunakan, tinggal bagaimana komunikator
menggunakannya untuk menyampaikan pesan atau informasi.
e. Effect (hasil)
Effect adalah dampak sebagai pengaruh dari pesan.48Yakni sikap
dan tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita
inginkan. Apabila sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai, maka
itu berarti komunikasi berhasil, demikian juga sebaliknya. Efek ini
sesungguhnya dapat dilihat dari: personal opinion,49 public opinion,50
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dan majority opinion.51
Apabila pesan yang disampaikan komuniaktor telah berhasil,
maka komunikan akan mempunyai kesamaan makna dan juga
kesamaan pemahaman dalam menerima pesan. Dikatakan berhasil
jika komunikan berhasil berubah sikap sesuai dengan apa yang
disampaikan oleh komunikator. Komunikasi bisa berhasil dan
jugabisa gagal.52
C. Tinjuan Umum Komunikasi Nonverbal
1. Pengertian Komunikasi Nonverbal
Penulis menurunkan pendapat Larry A Samovar dan Richard E.
Porter mengungkapkan pengertian Komunikasi Nonverbal yaitu semua
rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi,
yang dihasilkan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi
pengirim atau penerima.53 Jadi devinisi ini mencakup perilaku yang
disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi
secara keseluruhan, kita mengirim banyak pesan nonverbal tanpa
menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. Di
dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Verbal dan Nonverbal Dr. Alo
Liwerri, Ms menuliskan bahwa komunikasi non verbal acap kali disebut
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komunikasi tanpa kata. Komunikasi tanpa kata-kata seperti gerakan tubuh,
simbol-simbol, ekpresi wajah dan Paralanguage.54
Studi mengenai komunikasi nonverbal relatif masih baru yang
berakar dari studi komunikasi antar budaya melalui karya Edward T. Hall
The Silent Language. Menurut Hall, budaya menggambarkan bagaimana
cara dan langkah manusia untuk memahami dan mengorganisir dunia.
Dunia itu terbentuk oleh sekelompok orang yang melintasi hubungan antar
manusia dan bahkan generasi. Budaya dinyatakan dalam gaya interaksi
verbal dan nonverbal, misalnya melalui pepatah dan ungkapan,pranata
sosial, upacara, cerita, agama, bahkan politik.55
Komunikasi

nonverbal

acapkali

dipergunakan

untuk

menggambarkan perasaan, emosi. Jika pesan yang anda terima melalui
sitem nonverbal tidak menunjukkan kekuatan pesan maka anda dapat
menerima tanda-tanda non verbal lainnya sebagai pendukung.56
2. Karakteristik Komunikasi Nonverbal
Dari pemahaman kita tentang pengertian komunikasi nonverbal di
atas maka dapat dirumuskan karakteristik komunikasi nonverbal sebagai
berikut:
a. Pernyataan Perasaan dan Emosi Komunikasi nonverbal merupakan
model utama, bagaimana anda menyatakan perasaan dan emosi. Anda
54
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selalu mengkomunikasikan tentang isi dan tugas melalui komunikasi
verbal. Bahasa biasanya mengacu pada pernyataan informasi kognitif;
sedangkan nonverbal mengacu pada pertukaran pertukaran perasaan,
emosi dengan orang lain dalam proses human relation.
b. Informasi tentang isi dan Relasi Komunikais non verbal selalu meliputi
informasi

tentang

isi

pesan

verbal.

Komunikasi

nonverbal

memberikansaya sebuah tanda bahwa anda memerlukanpenjelasan
terhadap pesan verbal. Dengan tanda yang sama untuk menjelaskan isi
suatu kata, dengan tanda yang sama anda dapat menunjukkan
mendapat relasi.
c. Reliabilitas dari Pesan non verbal, Pesan verbal ternyata dipandang
lebih reliable dari pada pesan non verbal. Dalam beberapa situasi antar
pribadi pesan verbal ternyata tidak reliable sehingga perlu komunikasi
non verbal.57
3. Fungsi Komunikasi Non verbal
Hal yang menarik dari komunikasi non verbal adalah studi Ray L.
Birdwhistell yaitu 65% dari komunikasi tatap-muka adalah non verbal,
sementara menurut Albert Mehrabian, 93% dari semua makna sosial
dalam komunikasi

tatap-muka diperoleh dari isyarat-isyarat

non

verbal.58Lebih jelasnya dalam hubungannya dengan perilaku verbal,
perilaku non verbal mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:59
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a. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Misalnya
anggukan kepala ketika mengatakan “ya” atau menggelengkan kepala
jika mengatakan “tidak”.
b. Memperteguh,

menekankan

atau

melengkapi

perilaku

verbal.

Misalnya, melambaikan tangan seraya mengucapkan “Selamat jalan”.
c. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Misalnya
seseorang menggoyangkan tangan dengan telapak tangan mengarah ke
depan (sebagai pengganti kata tidak. Ekspresi wajah juga dapat
menggantikan “hari yang buruk”.
d. Perilaku non verbal dapat meregulasi perilaku verbal. Misalnya
seorang mahasiswa melihat jam tangan menjelang kuliah berakhir,
sehingga dosen segera menutup kuliahnya.60
e. Perilaku non verbal dapat membantah atau bertentangan dengan
perilaku verbal. Misalnya seorang dosen melihat jam tangan dua kali,
padahal

tadi

ia

mempunyai

waktu

untuk

berbicara

dengan

Mahasiswanya.
4. Bentuk- bentuk Komunikasi Non verbal
Dari berbagai studi yang pernah dilakukan sebelumnya, kode non
verbal di kelompokkan dalam beberapa bentuk, yaitu:
a. Kinesich
Kode non verbal yang ditunjukkan oleh gerakan-gerakan badan.
60
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b. Embelems
Isyarat yang mempunyai arti langsung pada simbol yang dibuat
oleh gerakan badan. Contohnya, orang tua mengangkat jempolnya di
hadapan anak yang berarti bagus.
c. Ilustrator
Isyarat yang dibuat dengan gerakan-gerakan badan untuk
menjelaskan sesuatu, misalkan tinggi besarnya barang. Ada delapan
bentuk ilustrator yang perlu diperhatikan:
1) Batons merupakan suatu gerakan yang menunjukkan suatu tekanan
tertentu pada pesan yang disampaikan.
2) Ideographs adalah gerakan yang membuat peta atau mengarahkan
pikiran.

Dengan

sangatbergantungpada

demikian
orang

yang

penampilan
menanggapi

wajah
atau

menafsirkannya. Ekspresi wajah dari budaya yang satu dengan
budaya yang lain memang berbeda.61
3) Deitic movenments adalah gerakan untuk menunjukkan sesuatu.
4) Apatial moventments gerakan yang melukiskan besar atau kecilnya
ruangan.
5) Kinetographs merupakan gerakan yang menggambarkan tindakan
fisik.
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6) Rhytmic movenmens merupakan gerakan yang menunjukkan suatu
irama tertentu.
7) Pictographs gerakan yang menggambarkan sesuatu di udara.
8) Emblematic movements merupakan gerakan yang menggambarkan
suatu pernyataan verbal tertentu.
d. Affect displays
Isyarat yang terjadi karena adanya dorongan emosional sehingga
berpengaruh pada ekspresi muka, misalnya tertawa, menangis. Kita
dapat secara sadar mengendalikan affect displays, seperti aktor yang
memainkan peran tertentu. Affect displays kurang bergantung pada
pesan verbal ketimbang ilustrator.
e. Regulators
Gerakan-gerakan

tubuh

yang terjadi

pada

daerah kepala,

misalkanmenganggukkan sebagai tanda setuju.
f. Adaptor
Merupakan

gerakan

badan

yang

dilakukan

sebagai

tanda

kejengkelan. Misalnya menggerutu, mengepalkan tinju. Ada beberapa
jenis adaptor yang tertulis dalam buku komunikasi nonverbal yaitu:
1) Self adaptor misalnya menggaruk kepala untuk menunjukkan
kebingungan.
2) Alter adaptor, gerakan adaptor yang diarahkan kepada orang lain,
mengusap-usap kepala orang lain sebagai tanda kasih sayang.
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3) Obyek adaptor, adalah gerakan adaptor yang diarahkan kepada
obyek tertentu.
g. Gerakan mata
Dilihat dari fungsinya, perilaku nonverbal mempunyai beberapa
fungsi. Paul Ekman menyebutkan lima fungsi pesan nonverbal, seperti
yang dapat dilukiskan dengan perilaku mata, yakni sebagai:
1) Emblem, gerakan mata tertentu merupakan simbol yang memiliki
kesetaraan dengan simbol verbal. Kedipan mata dapat mengatakan,
“Saya tidak sungguh-sungguh”.
2) Ilustrator, padangan ke bawah dapat menunjukkan depresi atau
kesedihan.
3) Regulator, kontak mata berarti saluran percakapan terbuka.
Memalingkan muka menandakan ketidak sediaan berkomunikasi.62
4) Penyesuaian, kedipan mata yang cepat meningkat ketika orang
berada dalam tekanan. Itu merupakan respon yang tidak disadari
yang merupakan upaya tubuh untuk mengurangi kecemasan.
5) Affect

display,

menunjukkan

pembesaran
peningkatan

manik
emosi.

mata
Isyarat

(pupil
wajah

dilation)
lainnya

menunjukkan perasaan takut, terkejut atau senang.63

62

Ibid., hlm. 150.
Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2009), hlm. 349.
63
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h. Sentuhan
Sentuh menyentuh disebut haptika (haptics).Sentuhan adalah
perilaku nonverbal yang multimakna, dapat menggantikan seribu kata.
Kenyataan sentuhan ini bisa merupakan tamparan, pukulan, cubitan,
senggolan, tepukan, belaian, pelukan, pegangan (jabatan tangan),
rabaan hingga sentuhan lembut sekilas. Banyak riset menunjukkan
bahwa orang berstatus lebih tinggi lebih sering menyentuh orang
berstatus lebih rendah dari pada sebaliknya. Jadi sentuhan juga berarti
kekuasaan.64
Menurut Heslin, terdapat lima kategori sentuhan, yang
merupakan suatu rentang dari yang sangat impersonal hingga yang
sangat personal. Kategori kategori tersebut adalah sebagai berikut.
1) Fungsional-profesional, di sini sentuhan bersifat dingin dan
berorientasi bisnis, misalnya pelayan toko membantu pelanggan
memilih pakaian.65
2) Sosial-kesopanan, perilaku dalam situasi ini membangun dan
memperteguh pengharapan, aturan dan praktik sosial yang berlaku,
misalnya berjabat tangan.
3) Persahabatan-kehangatan, kategori ini meliputi setiap sentuhan yang
menandakan afeksi atau hubungan yang akrab, misalnya dua orang
yang saling merangkul setelah mereka lama berpisah.

64

Ibid., hal. 150.
Ibid.,hlm. 379.
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Cinta-keintiman, kategori ini merujuk pada sentuhan yang
menyatakan keterikatan emosional atau ketertarikan, misalnya
mencium pipi orang tua dengan lembut.66
i. Paralanguage
Isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama suara hingga
penerima dapat memahami sesuatu dibalik apa yang diucapkan.
Misalnya

“datanglah”

bisa

diartikan

betul-betul

mengundang

kehadiran kita atau sekedar basa basi. Dalam buku Pengantar Ilmu
Komunikasi

karangan

Teguh

Meinanda

disebutkan

bahwa

paralanguage (parabahasa) mengacu pada aspek-aspek suara selain
ucapan yang dapat dipahami, misalnya kecepatan berbicara, nda
(tinggi rendah), intensitas (vulume), suara, intonasi, dialek, suara
terputus-putus, suara gemetar, suitan, tawa, desahan, gerutuan yang
lain.67
Setiap karakteristik suara ini mengkomunikasikan emosi dan
pikiran kita. Suara yang terengah-engah menandakan kelemahan,
sedangkan ucapan yang terlalu cepat menandakan ketegangan,
kemarahan,

dan

ketakutan.

Terkadang

kitabosan

mendengar

pembicaraan orang lain bukan karena isi atau materi yang
disampaikannya,

melainkan

karena

disampaikan

menonton dan lamban.

66

Ibid.,hlm. 380.
Riswandi, Ilmu Komunikasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 78.

67

dengan

cara
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j. Diam
Max

Picard

menyatakan

bahwa

diam

tidak

semata-mata

mengandung arti bersikap negatif tetapi bisa juga melambangkan sikap
positif.
k. Warna
Warna juga memberi arti terhadap suatu objek. Di dalam bukunya
Komunikasi verbal dan non verbal DR. Alo Liliweri, M.S menuliskan
bahwa warna merupakan simbol komunikasi nonverbal yang dapat
memberi pesan tertentu kepada orang lain. Variasi warna yang kacau
atas pakaian, warna dinding dan perabot rumah tangga memberikan
kesan akan pribadi yang kacaudan tidak bisa diatur. Warna bisa
memberikan keterangan baik kepada komunikator maupun kepada
komunikan dalam berkomunikasi.
l. Artifact dan Visualisasi
Hasil seni juga banyak memberi isyarat yang mengandung arti.
Para arkeolog dan antropolog sudah lama memberi perhatian terhadap
benda-benda yang digunakan manusia di dalam hidupnya, antara lain
artifact. Artifact merupakan hasil kerajinan manusia (seni) baik yang
melekat pada diri manusia maupun ditujukan untuk kepentingan
umum. Artifact ini selain dimasukkan untuk kepentingan-kepentingan
estetika, juga untuk menunjukkan status atau identitas seseorang atau
suatu bangsa.68

68

Ibid., hlm. 110.
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5. Hambatan Komunikasi Non verbal
Menurut Muhammad Mufid dalam bukunya Komunikasi Regulasi
dan Penyiaran, gangguan (hambatan) adalah segala sesuatu yang dapat
membuat pesan menyimpang, atau segala sesuatu yang dapat
mengganggu diterimanya pesan.69 Gangguan (hambatan) yang sering
terjadi berupa: gangguan fisik, gangguan psikologi dan kerangka
berfikir.
a. Gangguan Fisik; terdiri atas gangguan penglihatan dan suara
eksternal, yaitu seperti warna yang membingungkan, suara mesin
dan sebagainya.
b. Gangguan Psikologi; terjadi karena adanya perasangka dan
penyimpangan dalam fikiran pengirim atau penerima pesan. Hal ini
meliputi berbagai hal antar personal, misalnya nilai-nilai, sikap dan
opini yang bertentangan.
c. Kerangka Berfikir Menurut Hafied Cangara mendefinisikan
hambatan kerangka

yaitu hambatan yang disebabkan adanya

perbedaan persepsi antara komunikatordan komunikan terhadap
pesan yang digunakan dalam komunikasi.70 ini disebabkan karena
latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda. William
lebih jauh mengatakan bahwa, rintangan yang sulit diatasi pada
hakikatnya berada antara pikiran seseorang dengan orang lain.

69

Muhammad Mufid, Komunikasi Regulasi dan Penyiaran, (Jakarta: Kencana dan UIN,
2000) hlm. 16.
70
Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komununukasi, (Jakarta: Kencana, 2001 ), hlm. 156.
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A. Tinjaun Umum Teater
1. Pengertian Teater
Teater berasal dari kata Teatron (Bahasa Yunani).Artinya tempat,
melihat (Romawi, Audotorium, tempat mendengar), atau area yang tinggi,
tempat meletakkan sesajian untuk para dewa.Aphiteater di Yunani sebuah
tempat pertunjukan.
Teater juga diartikan mencakup gedung, (pekerja dan kru
panggung), sekaligus kegiatanya, sementara ini ada yang mengartikan
teater sebagai jenis dan bentuk tontonan (seni tradisional, rakyat,
kontemporer), baik di panggung tertutup maupun terbuka, jika peristiwa
tontonan mencakup “tiap kekuatan” (pekerja, tempat, penikmat) atau ada
“tiga unsur” (bersama, saat, tempat), maka peristiwa itu adalah teater.
Teater juga disebut “gerakan social” dan bisa jadi merupakan
profesi tertua sesudah kekuasaan/politik, teater juga disebut gerakan atau
kekuatan pribadi. Didalamnya terkandung unsur-unsur komitmen, kerja
sama, kepekaan, kerja keras demi hasil yang maksimal.
Teater

adalah

suatu

kegiatan

manusiayang

secara

sadar

menggunakan tubuhnya sebagai alat atau media utama untuk menyatakan
rasa dan dayanya untuk mewujudkan dalam suatu karya (seni). Di dalam
suatu menyatakan rasa dan dayanya tersebut, alat atau media utama
ditunjang oleh unsur-unsur, gerak, suara, bunyi dan rupa.71

71

N. Riantiarno, Kitap Teater, (Bandung: Rosda Karya, 2008), hlm. 88.
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Dari penjelasan diatas istilah teater berkaitan langsung dengan
pertunjukan, sedangkan “drama” berkaitan dengan peran dan naskah
dengan cerita yang akan di pentaskan. Jadi, teater adalah visualisasi dari
drama atau drama yang dipentaskan atas panggung dan disaksikan oleh
penonton, dengan kata lain drama merupakan bagian atau unsur dari teater
2. Fungsi Teater
Peranan seni teater telah mengalami pergeseran seiring dengan
berkembangnya teknologi.Seni teater tidak hanya dijadikan sebagai sarana
upacara maupun hiburan, maupun juga sebagai sarana pendidikan dan
berpesan dalam nilai efektif masyarakat. Adapun beberapa fungsi seni
teater diantaranya adalah:
a. Teater sebagai sarana upacara
Teater yang berfungsi sebagai kepentingan upacara tidak membutuhkan
penonton karena penontonya adalah sebagian dari peserta upacara itu
sendiri. Di Indonesia seni teater dijadikan sebagai sarana upacara
dikenal dengan istilah teater tradisional
b. Teater Sebagai Media Ekspresi
c. Teater merupakan salah satu bentuk seni dengan fokus utama pada laku
dan dialog. Dalam praktiknya, seniman teater akan mengekspresikan
seninya dalam bentuk gerakan tubuh dan ucapan-ucapan.
d. Teater Sebagai Media Hiburan
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Dalam perananya sebagai sarana hiburan, sebelum pementasan teater
itu harus dengan persiapan dan usaha yang maksimal. Sehingga
harapanya penonton akan terhibur dengan pertunjukan yang digelar.
e. Teater Sebagai Media Pendidikan
Teater adalah seni kolektif dalam artian teater tidak dikerjakan secara
individual. Melainkan untuk mewujudkanya diperlukan kerja tim yang
harmonis. Diharapkan pesan yang disampaikan

dapat diterima

penonton dengan baik. Melalui pertunjukan biasanyan manusia akan
lebih mudah mengerti nilai baik buruk kehidupan dibandingkan hanya
dengan membaca lewat sebuah cerita.
f. Teater Sebagai Media Komunikasi
Teater sebagai media komunikasi karena teater memberikan pesan
terhadap penikmatnya, seperti pesan moral, politik, social dan
lainya.Pertunjukan teater merupakan upaya untuk mengkomunikasikan
pesan-pesan kepada masyarakat, teater sebagai media komunikasi
berfungsi sebagai referentasi kehidupan yang mampu memberikan
akses informasi dan komunikasi cukup efektif, selain itu teater sebagai
pertunjukan mampu menghadirkan isu-isu actual seputar kritik
pembangunan dan masalah social masyarakat diajak bebas berbicara
soal apapun yang mencermati kehidupan sehari-hari melalui reprentasi
yang menghadirkan lakon diatas panggung. Teater berkomunikasi
sedemikian akrab bersama penonton yang masih awam ataupun
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masyarakat yang sudah begitu mengenal produk pertunjukan lokal
mereka mandiri.72
3. Unsur-Unsur Teater
Unsur-unsur yang terdapat dalam seni teater dibedakan menjadi
dua anatara lain:
a. Unsur Internal
Unsur internal merupakan unsur yang menyangkut tentang bagaimana
keberlangsungan pementasan suatu teater. Unsur internal meliputi:
Naskah atau skenarioNaskah atau scenario berisi kisah dengan nama
tokoh dialog yang nantinya akan di pentaskan. Naskah menjadi
penunjang yang nantinya menyatukan berbagai unsur yang ada yaitu:
pentas, pemain, kostum dan sutradara.
b. Pemain
Pemain merupakan salah satu unsur yang paling penting sebuah
pertunjukan teater. Pemain berperan dalam menghasilkan beberapa
unsur lain, seperti unsur suara dan gerak, ada tiga jenis pemain yaitu:
peran utama (Antagonis/Protagonis).
c. Sutradara
Sutradara merupakan salah satu unsur yang paling sentral, karena
sutradara adalah orang yang memimpin atau mengatur dan membuat
sebuah pertunjukan.Sutradara menjadi otak dari jalanya suatu cerita,
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Herman J Waluyo, Drama Teori dan Pengajaranya, (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha
Widia, 2001), hlm. 10-11.
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misalnya mengarahkan para actor, membedah naskah, menciptakan ideide yang berkaitan dengan pertunjukan.
d. Pentas
Pentas adalah salah satu unsur yang menghadirkan nilai estetika dari
sebuah pertunjukan, didalamnya ada unsur penunjang pertunjukan
seperti property, tata lampu, tata rias, tata busana, tata suara, music dan
beberapa dekorasi lain yang berkenaan dengan pentas.
e. Unsur Eksternal
Unsur eksternal adalah unsur yang mengurus segala sesuatu yang
berkenaan dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah pementasan.
Unsur eksternal di antaranya tim produksi, sutradara, stage manager,
desainer dan crew. 73
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