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SEMIOTIKA PIERCE 

◇ SEMIOTIK  ilmu memadukan 
entitas yang disebut sebagai 
representamen dengan entitas 
lain yang disebut sebagai objek

◇ Tanda adalah sesuatu yang 
merepresentasikan atau 
menggambarkan sesuatu yang 
lain (di dalam benak seseorang 
yang memikirkan)

◇ SEMIOTIKA PEIRCE TERKENAL 
DENGAN KONSEP 
TRIADIK/TRIKOTOMI (tanda 
terdiri dari tiga unsur)



INTERPRETANT

(tafsir)

OBJECTREPRESENTAMEN

(mewakili)

Sebuah tanda (representamen) adalah sesuatu yang bagi 

seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa 

hal/kapasitas. Sesuatu yang lain itu dinamakan Interpretan dari 

tanda yang pertama – dan pada gilirannya mengacu kepada objek. 

Dengan demikian sebuah tanda (representamen) memiliki relasi 

triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Proses ini 

disebut signifikasi



INTERPRETANT

FOTO POHONREPRESENTAMEN
OBJECT

POHON GERSANG

KONSEP

POHON GERSANG

FOTO POHON 

GERSANG

KONSEP POHON

GERSANG

POHON GERSANG FOTO HUTAN 

KERING

KEMARAU FOTO TANAH

TANDUS

CUACA EKSTREM FOTO KUTUB 

SELATAN

GLOBAL WARMING

DST





INTERPRETANT

OBJECTREPRESENTAMEN

QUALISIGN

SINSIGN LEGISIGN

ICON

INDEX SYMBOL

RHEME

DICENT ARGUMENT

TRIKOTOMI 
PIERCE 



I

OR

ICON

INDEX SYMBOL

1) IKON | adalah tanda yang memgandung
kemiripan ‘rupa’ (resemblance) dengan
acuannya (reference).

Didalam ikon hubungan antara
representamen dan objeknya terwujud
sebagai ‘kesamaan dalam beberapa kualitas’
(peta, lukisan, kata : kukuruyuk, sebagian
besar rambu lalulintas)



I

OR

ICON

INDEX SYMBOL

2) INDEKS | adalah tanda yang mempunyai
keterkaitan fenomenal (peristiwa) dan
eksistensial (bukti kehadiran) diantara
representamen dan objeknya. SEBAB 

AKIBAT

Di dalam Indeks hubungan tanda dan
objeknya bersifat kongkret, aktual, dan
biasanya melelui cara yang sekuensial
(berantai) atau sebab akibat.

jejak tapak 
kaki 
merupakan 
indeks dari 
seseorang 
yang lewat 
disana



I

OR

ICON

INDEX SYMBOL

3)SIMBOL | adalah tanda yang bersifat
konvensional (kesepakatan sosial). Tanda-
tanda kebahasaan biasanya adalah
simbol-simbol.







I

OR

LEGISIGN

1. Qualisign adalah tanda yang dapat 

ditandai berdasarkan sifat yang ada 

dalam tanda tersebut. 

Contoh : 

‘putih’ bermakna suci, bersih

‘Lingkaran’ = bumi, bola, bundar

‘Boneka’ = lucu, imut, empuk

‘Jam’ = waktu, kedisiplinan

‘ Hitam’ = kotor, kelam, gelap

QUALISIGN

SINSIGN



I

OR

LEGISIGN

2. Sinsign adalah tanda yang 

merupakan tanda atas dasar tampilnya 

dalam kenyataan.

Contoh : 

‘Suara tangis bayi’ = bermakna lapar, dll

‘ Gelak Tawa’= bahagia

‘ Suara kokokan Ayam’ = hari telah pagi

‘ Suara auman harimau’

‘ Jeritan seseorang yang tengah sakit gigi’

QUALISIGN

SINSIGN



I

OR

LEGISIGN

3. Legisign adalah tanda-tanda yang 

merupakan tanda atas dasar suatu 

peraturan yang berlaku umum, sebuah 

konvensi, sebuah kode.

Contoh : 

‘ Lampu Merah’ = harus berhenti

‘ Zebra Cross’ = jembatan penyeberangan

‘ Anggukan’ = menandakan ya atau 

kesetujuan

‘ Gelengan’ = menandakan tidak atau 

penolakan

‘ Bendera Kuning = Duka Cita atau kematian

QUALISIGN

SINSIGN







I

OR

RHEME

DICENT ARGUMENT

1. Rheme adalah penanda yang 
bertalian dengan mungkin 
terpahaminya objek petanda bagi 
penafsir. 

tanda yang memungkinkan orang 
menafsirkan berdasarkan pilihan

Misalnya saja orang yang matanya 
merah, maka bisa jadi dia sedang 
mengantuk, atau mungkin sakit mata, 
iritasi, bisa pula ia baru bangun tidur 
atau bahkan bisa jadi dia sedang 
mabuk.



I

OR

RHEME

DICENT ARGUMENT

2. Decisign adalah penanda yang 
menampilkan informasi tentang 
petandanya. 

tanda sesuai kenyataan

Contoh lain misalnya jalan yang rawan 
kecelakaan, maka dipasang rambu hati-
hati rawan kecelakaan.



I

OR

RHEME

DICENT ARGUMENT

3. Argument adalah penanda yang 
petandanya akhir bukan suatu benda 
tetapi kaidah.

tanda yang langsung memberikan 
alasan tentang sesuatu.

Misalnya tanda larangan merokok di 
SPBU, hal tersebut dikarenakan SPBu 
merupakan tempat yang mudah 
terbakar.
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5. Tagline 

6. Telinga Teddy sobek 

7. Mata Teddy rusak 

8. Boneka Teddy Bear 

9. Kaki Teddy rusak 

1. Headline 

2. Plester luka di kepala teddy 

3. Bahu Teddy sobek 

4. Kain perban untuk menahan 

tangan Teddy yang sobek bahunya 

Keterangan: 



Poster di atas adalah poster mengenai perlindungan terhadap para pekerja muda 

(young workers) yang dibuat oleh WorkCover NSW (WorkCover Authority of New 

South Wales). WorkCover NSW sendiri adalah sebuah badan pemerintah New South 

Wales yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua majikan menjamin 

keselamatan karyawan atau pekerja mereka dan memberikan perlindungan berupa 

asuransi kepada para pekerja. Poster ini berupaya untuk menghimbau kepada pekerja 

muda bahwa setiap pekerjaan selalu beresiko terhadap keselamatan mereka dan 

WorkCover adalah lembaga yang tepat sebagai tempat perlindungan mereka. 

Posternya sendiri menggunakan ilustrasi boneka beruang Teddy atau Teddy 

Bear yang terlihat dirusak oleh pemiliknya dan headline berupa tulisan “Things Don’t 

Always Go As Planned” yang berarti “Segala Sesuatu Tidak Selalu Berjalan Sesuai 

Rencana”, serta tagline “Trendly young workers are hurt on the job every 

day.….WorkCover, watching out for you”. Teddy bear sendiri adalah sejenis boneka 

beruang untuk anak-anak. Boneka Teddy identik dengan ungkapan kasih sayang dan 

persahabatan. 

Poster di atas dapat dianalisis dengan pendekatan semiotika [1] untuk 

mengetahui pesan yang ingin disampaikan oleh poster tersebut.  Dalam semiotika 

dikenal sistem tanda Saussure yang terdiri atas penanda (signifier) dan petanda 

(signified). Penanda mewakili elemen bentuk atau isi, sementara petanda mewakili 

elemen konsep atau makna.   

Penanda (signifier) pada poster di atas berupa gambar  boneka Teddy Bear yang 

rusak, sedangkan petanda (signified) dalam poster di atas adalah sesuatu/seseorang 

telah merusak boneka Teddy Bear tersebut, yang kemudian dalam konteks tujuan 

dibuatnya poster ini boneka Teddy Bear yang dinilai sebagai sebuah mainan anak-

anak mewakili pekerja berusia muda (young worker), dimana mereka terluka di dalam 

pekerjaannya baik dalam kecelakaan kerja ataupun dilukai oleh seseorang yang 

memilikinya atau dekat dengannya. Sehingga pada poster ini dapat dimaknai sebagai 

suatu bentuk perlindungan yang ditawarkan oleh WorkCover terhadap kecelakaan 

kerja yang disengaja ataupun tidak disengaja pada pekerja muda, dan juga sebagai 

himbauan kepada pekerja muda agar memperhatikan keselamatan kerja mereka yang 

ditegaskan oleh headline poster sebagai penanda dalam poster ini yaitu “Things Don’t 

Always Go As Planned”. 

                                                             
1 “Saussure mendefinisikan semiotika sebagai  ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan 

sosial.” 

http://id.wikipedia.org/wiki/Boneka
http://id.wikipedia.org/wiki/Beruang


Kemudian dalam semiotika juga dikenal sistem triadik tanda Charles Sanders 

Peirce yang terdiri atas Representament [2], Object [3], dan Interpretant [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada poster ini representament atau tanda berupa tampilan visual dan verbal 

yang ada dalam poster yaitu gambar boneka Teddy Bear, tulisan headline “Things 

Don’t Always Go As Planned”, dan tulisan tagline “Trendly young workers are hurt on 

the job every day.….WorkCover, watching out for you”. Sedang object dalam poster ini 

adalah boneka Teddy Bear yang semula lucu menjadi rusak di telinga, mata, kepala, 

tangan, dan kaki karena terlalu kasar saat dimainkan oleh pemiliknya. Sehingga 

muncul interpretasi (interpretant) bahwa boneka Teddy menganalogikan sebagai 

sesuatu yang lucu yang dimainkan/dipekerjakan oleh seorang-pemilik dan dalam 

konteks ini boneka Teddy sebagai ikon pekerja yang masih muda mendapatkan 

luka/sakit dalam pekerjaannya akibat kecelakaan kerja ataupun perlakuan semena-

mena oleh atasan/majikannya sehingga mereka butuh suatu tempat untuk dilindungi 

keselamatannya baik dari segi fisik maupun finansial seperti yang ditawarkan oleh 

lembaga pemerintah WorkCover NSW. 

Seperti pada bagan triadik di atas (Representament, Object, Interpretant), dari 

masing-masing bagian tersebut, tanda terbagi lagi menjadi beberapa bagian. 

Berdasarkan representament, tanda terbagi Qualisign [5], Sinsign [6], dan Legisign [7]. 

Qualisign dalam poster ini adalah gambar  boneka Teddy yang rusak dan terlihat sakit. 

Sinsign-nya adalah telah terjadi kelalaian, perusakan, atau penganiayaan terhadap 

                                                             
2  “Representament adalah tanda yang dapat mewakili sesuatu yang lain” 
3  “Object adalah komponen  yang diwakili tanda, object adalah sesuatu yang lain” 
4  “Interpretant adalah arti atau sebuah tanda baru yang berkembang dari tanda orisinil” 
5  “Qualisign adalah tanda yang dipahami dari kualitasnya, tapi bersifat spontan dan personal” 
6  “Sinsign adalah tanda yang dikaitkan dengan pengalaman” 
7  “Legisign adalah tanda yang disepakati bersama” 

Representament 
(Qualisign, Sinsign, Legisign) 

 

(Rheme, Dicent, Argument) 

Interpretant 

Object 
(Ikon, Indeks, Simbol) 

 



boneka Teddy. Sedang Legisign-nya adalah boneka Teddy merupakan boneka 

beruang yang lucu sebagai ungkapan kasih sayang, dan persahabatan. 

Berdasarkan Object, tanda terbagi menjadi ikon,[8] indeks,[9]  dan simbol.[10] Ikon 

ditunjukkan oleh gambar  boneka Teddy Bear (8) yang memiliki keserupaan/kemiripan 

dengan boneka Teddy Bear  yang sebenarnya. Begitu juga dengan ikon yang berupa 

gambar plester luka (2) dan gambar kain perban (4) memiliki keserupaan dengan 

plester luka dan kain perban sebenarnya, dimana keduanya dinilai merupakan 

penyembuhan pertama pada luka sebagai pembalut luka. Hal ini mengindekskan 

bahwa sebelumnya telah terjadi luka fisik pada bagian yang diplester atau diperban. 

Kemudian terdapat juga ikon berupa gambar telinga boneka sobek (6), gambar tangan 

boneka sobek (3), gambar kaki boneka sobek (9), dan gambar mata boneka rusak (7) 

yang ke semuanya merupakan indeks dari kata “hurt” pada tagline poster. Kerusakan 

pada boneka Teddy tersebut juga mengindekskan bahwa sebelumnya boneka Teddy 

dimainkan secara berlebihan seperti ditarik terlalu keras, dibentur-benturkan, 

diperebutkan, dan lain sebagainya, atau telah terjadi “kekerasan” pada boneka Teddy. 

Boneka Teddy Bear dengan segala kerusakannya mengindekskan bahwa dia 

telah dimainkan seseorang (pemilik), kemudian atas kelalaian disengaja ataupun tidak 

disengaja dia mendapatkan luka sobek di beberapa bagian kepala, tubuh, tangan dan 

kakinya, selanjutnya jika dihubungkan dengan headline dan tagline poster, boneka 

Teddy Bear tersebut mengindekskan sebagai pekerja muda yang mendapatkan luka 

fisik dalam pekerjaannya, mungkin karena kecelakaan kerja (kelalaian tak disengaja) 

atau karena kekerasan oleh atasan/majikan (kelalaian disengaja). 

Simbol yang terdapat pada poster di atas ditunjukkan oleh boneka Teddy Bear 

sebagai simbol kasih sayang dan persahabatan. Plester silang simbol luka. Tangan 

yang digendong sendiri simbol tangan patah. Dan tubuh yang penuh luka simbol 

penganiayaan/kekerasan/kecelakaan.  

Berdasarkan Interpretant, tanda terbagi menjadi Rheme [11], Dicent [12], dan 

Argument [13].  Dari poster di atas rheme adalah gambar boneka Teddy Bear yang 

rusak, penuh sobekan, plester, dan diperban. Sedang dicent-nya adalah kekerasan 

pada boneka Teddy Bear. Kemudian argument menunjukkan bahwa pada boneka 

                                                             
8  “Ikon adalah  tanda yang berhubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah”. 

9  “Indeks adalah tanda yang berdasarkan relasi sebab dan akibat atau koneksi gabungan antara tanda dan objeknya”.  

10  “Simbol adalah tanda yang mengacu pada objek tertentu di luar tanda itu sendiri, bersifat konvensional”.  

11 “Rheme adalah tanda yang ditangkap pertama kali tanpa pengaruh interpretasi yang disepakati”. 

12 “Dicent adalah interpretasi yang merelasikan tanda dengan sesuatu yang spesifik/realita”. 

13 “Argument adalah interpretasi berdasarkan kesepakatan bersama" 



Teddy Bear yang dinilai sebagai simbol kasih sayang dianggap hanya sebagai sebuah 

mainan oleh pemiliknya di mana dapat diperlakukan sesuka hati tanpa memperhatikan 

keadaannya. 

Kemudian untuk mengetahui maksud poster dapat juga menggunakan 

pendekatan tingkatan tanda, yaitu pemberian makna denotasi [14] dan makna 

konotasi.[15] Kemudian Barthes juga menyebutkan adanya fenomena mitos [16] dalam 

pemaknaan sistem tanda sebagai fenomena yang membawa tanda dan konotasinya 

untuk membagi pesan tertentu, yang kemudian disebut dengan makna tingkat dua. 

Mitos menjadi pegangan atas tanda-tanda yang hadir dan menciptakan fungsinya 

sebagai penanda pada tingkatan yang lain. 

Pada headline poster “Things Don’t Always Go As Planned” memiliki makna 

denotasi sebagai suatu hal tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana atau harapan 

dan makna konotasinya adalah kepolosan, kehati-hatian/kewaspadaan. Sedangkan 

pada gambar ilustrasi di poster makna denotasi tergambar pada sebuah boneka Teddy 

Bear yang terduduk dengan sobek di telinga, tangan, dan kaki, rusak pada mata, 

menggunakan plester di kepala, serta tangan kanan yang digendong seperti layaknya 

orang yang patah tulang. Kemudian dibawahnya ada tagline “Trendly young workers 

are hurt on the job every day.….WorkCover, watching out for you”. Terdapat prinsip 

peminjaman kode dari boneka Teddy Bear dan Headline yaitu kode usia muda, lucu, 

berpikir polos untuk menunjukkan para pekerja muda yang belum memperhatikan 

keselamatan kerja mereka. Usia muda dipinjam dari boneka Teddy sebagai “mainan” 

anak-anak. Mainan berarti belum punya pendirian tetap sehingga muncul ideologi 

bahwa usia muda adalah usia masih berpikir polos. Kemudian gambar boneka Teddy 

yang rusak menjadi penanda yaitu penghasil makna. Makna konotasi kekerasan dan 

kecelakaan kerja menjadi sangat kuat dengan ditampilkannya gambar boneka Teddy 

yang penuh luka di sekujur tubuh mulai dari kepala hingga kaki dan kata “hurt” pada 

tagline. Poster ini memberikan makna pada usia muda para pekerja sebagai usia 

dengan tingkat kewaspadaan diri yang kurang, pikiran polos sehingga mudah terjebak 

pada kondisi “dipermainkan” oleh keadaan (pekerjaan ataupun atasan). Namun 

benarkah keadaan yang digambarkan oleh poster ini, dimana pekerja muda menjadi 

                                                             
14 “Makna denotasi adalah makna yang eksplisit atau langsung dan pasti, merupakan tingkat penandaan pertama yang 

menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda atau antara tanda dan rujukannya pada realitas.” 

15 “Makna konotasi adalah makna yang tidak eksplisit, tidak langsung dan tidak pasti , makna tingkatan kedua (second 

order).” 

16  “Pengertian mitos di sini tidaklah menunjuk pada mitologi dalam pengertian sehari-hari – seperti halnya cerita-cerita 

tradisional – melainkan sebuah cara pemaknaan; dalam bahasa Barthes: tipe wicara.” 



“mainan” dalam pekerjaannya dan hanya berpikir praktis?. Inilah mitos yang terbentuk 

akibat fakta banyaknya pekerja muda yang terluka setiap harinya seperti yang 

disebutkan pada tagline.  

Dari mitos tersebut dapat dilihat perubahan makna tanda berdasarkan semiotika 

waktu, bahwa usia pekerja muda lazimnya adalah usia 18 tahun ke atas, adalah 

perubahan usia dari anak-anak ke dewasa dengan diiringi perkembangan cara berpikir 

pula. Namun di poster usia muda ditunjukkan oleh boneka Teddy yang lebih dekat 

dengan kehidupan anak-anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa poster menunjuk 

pekerja muda masih didominasi pemikiran kekanak-kanakannya atau masih polos 

sehingga butuh perlindungan untuk setiap tindakannya. Ini juga didukung dengan 

Proairetic Code (Barthes) karena perubahan usia dan kedewasaan seseorang 

memang dapat dilihat dari perilaku sosial masyarakat pada umumnya, sehingga dapat 

diprediksi tindakannya dari kemampuan rasional dan fisiologinya.  

Dapat disimpulkan poster ini membentuk kode sosial di masyarakat bahwa usia 

pekerja muda diidentifikasi sebagai usia pekerja yang masih polos, rawan kelalaian 

kerja dan butuh perlindungan fisik serta pengarahan cara berpikir. Dan WorkCover 

NSW adalah lembaga yang akan selalu mengawasi dan melindungi pekerja muda. 
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