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Perihal KomunikasiPerihal KomunikasiPerihal KomunikasiPerihal Komunikasi

� Mazhab PROSES: komunikasi sebagai transmisi pesan; bagaimana 
pengirim dan penerima mengkonstruksi pesan (encode) dan 
menerjemahkannya (decode); penggarisbawahan pada efisiensi dan 
akurasi; proses bagaimana subjek memengaruhi perilaku (state of mind) 
subjek lain; cenderung berbicara tentang kegagalan komunikasi, dan 
menganalisis tahap-tahap kegagalannya itu; fokus pada psikologi dan 
sosiologi; pribadi dan hubungannya dengan pribadi lain.

� Pencetusnya, Shannon & Weaver (1949), Mathematical Theory of 
Communiation.

� Modelnya: sumber informasi => transmiter => sinyal yang 
diterima/gangguan => receiver => tujuan (masalah yang 
digarisbawahi: teknis, semantik, keefektifan).



Perihal KomunikasiPerihal KomunikasiPerihal KomunikasiPerihal Komunikasi

� Mazhab KRITIS: komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna; 
menggarisbawahi bagaimana pesan/teks berinteraksi dengan orang-
orang dalam rangka menghasilkan makna; berkenaan dengan peran 
teks dalam kebudayaan kita; kesalahpahaman bukan kegagalan 
komunikasi, mungkin karena beda budaya; penekanan pada karya 
komunikasi (bukan tindakan komunikasi); fokus pada bahasa dan subjek 
seni; pribadi dibentuk oleh interaksi sosial;

� “Ketika saya berkomunikasi dengan Anda, Anda memahami apa 
maksud pesan saya, lebih kurang secara akurat. Agar komunikasi 
berlangsung, saya harus membuat pesan dalam bentuk tanda, yang 
membuat Anda terdorong untuk menciptakan makna untuk diri Anda 
sendiri yang terkait dengan sejumlah hal”;

� Landasan: Filsafat Bahasa, teori makna Ogden & Richard (1923), 
logika Peirce (1931-1958), dan Barthes (1968).
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dalam Perspektif KRITISdalam Perspektif KRITISdalam Perspektif KRITISdalam Perspektif KRITIS

(the generation of meaning)(the generation of meaning)(the generation of meaning)(the generation of meaning)

� “Saya sadar kalau membaca/merespons Shakespeare adalah 
dengan cara seperti orang lain yang menjadi anggota 
kebudayaan saya.” (pendapat yang muncul tentang 
Shakespeare bukanlah milik saya, karena saya memiliki state of 
mind sendiri ) => dipakai dalam prinsip SEMIOTIKA, 
namun dalam bayang-bayang language games Wittgenstein.

� Lihatlah pada broadcast (siaran): bila dimaksudkan untuk 
menerima resepsi massa sebagai kebutuhannya, berarti mesti 
berurusan dengan perhatian umum. Komunikatornya, harus 
in tune dengan perasaan dan perhatian sebagian besar 
masyarakatnya. Isinya, dengan begitu, bukan cuma soal 
materi pesan, melainkan bagaimana materi itu ditangani.



SaussureSaussureSaussureSaussure ((((strukturalismestrukturalismestrukturalismestrukturalisme) ) ) ) vsvsvsvs

Wittgenstein (Wittgenstein (Wittgenstein (Wittgenstein (““““kritisismekritisismekritisismekritisisme””””))))

� Saussure (1915) tentang semiology: relasi paradigmatik dan
sintagmatik tanda yang dicetuskannya hanya membuat kita paham
bagaimana cara kerja tanda, karena ia hanya berminat pada
SISTEM LINGUISTIK. Ia tidak pernah membahas “efek” dalam
hubungan penanda dan petanda. Ia hanya menekankan
bagaimana sistem linguistik berelasi dengan realitas yang diacunya: 
artinya, kompleksitas pembentukan kalimat dan cara bentuk-
bentuk kalimat menentukan makna. Arbitrer pada tanda
merupakan inti bahasa manusia. Tak ada relasi pasti, selain
konvensi; petanda (konsep mental); penanda (eksistensi fisik
dari tanda), tanda (bunyi).



� Saussure kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang 
sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada orang 
yang berbeda situasinya;

� Artinya, Saussure tidak sungguh-sungguh memperhitungkan 
makna sebagai proses negoisasi antara pembaca/penulis teks. Ia 
hanya menekankan hanya pada teks, bukan cara tanda-tanda di 
dalam teks berinteraksi dengan pengalaman personal dan kultural 
penggunanya;

� Itu sebabnya, language games penting. Karena, bahasa manusia 
adalah bentuk-bentuk permainan yang memiliki tata 
permainannya sendiri-sendiri sesuai dengan konteksnya 
(memberi perintah, bermain drama, menulis skripsi, menulis 
puisi, menulis berita, berpidato, dan seterusnya) => Ludwig 
Wittgenstein (1889-1951), THE GREATES MODERN 
PHILOSOPHY,  pencetus aliran Filsafat Bahasa Biasa.



� Language games, “mencurigai” denotasi dan lebih memperhatikan 
konotasi atau “mencurigai” kalimat yang telah bersintaksis dan 
bergramatika (=> emosi/nilai-nilai kultural penggunannya); 
nada suara, diksi (“unjuk rasa” vs “demo”), atau tanda-tanda pada 
seragam perwira tinggi;

� Language games,  dipengaruhi logika, filsafat matematika, filsafat 
psikologi, dan filsafat ekonomi (yakni ketika Wittgenstein 
menjadi dosen filsafat di Cambridge, 1929-1932, dan kemudian 
menulis naskah Philosophical Investigation di Norwegia, 1936-
1944. Naskahnya ini baru diterbitkan pada 1953); 

� Language games, dengan demikian, juga “mencurigai” adanya (1) 
mitos (cerita yang digunakan suatu kebudayaan untuk 
menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari realitas/alam) 
=> mitos primitif, mati-hidup, dewa, baik-buruk; mitos 
modern, maskulinitas, keluarga, ilmu;  



� Mengapa mitos harus dicurigai? Karena, cara kerja mitos selalu 
untuk menaturalisasikan sejarah; mitos sebagai produk kelompok 
sosial yang mendominasi melalui sejarah tertentu, yang 
dioperasionalkan secara demistifikasi (maskulinitas abad ke-19 
adalah dalam rangka kepentingan pria borjuis, namun dikatakan 
sebagai tuntutan alam); artinya, dengan demikian tidak ada mitos
yang universal dalam kebudayaan, yang ada hanya mitos yang 
dominan, sehingga kontramitos yang patut diperhatikan;

� Selain mitos, yang harus dicurigai adalah (2) simbol, mobil 
mercy simbol kemakmuran, dan (3) metafora, “kuda liar”
metafora untuk Marlboro, alam hijau untuk “rokok mentol”, 
“moral tinggi” untuk naik yang diberi nilai positif (“bangkit dari 
tidur, sakit”), “uang” untuk waktu; atau lihat iklan rokok Mild 
(misalnya, “yang muda belum boleh bicara”);



� Menurut pakar semiotika: metafora, kata Jakobson, mode 
utama untuk puisi, sedangkan metonimi model utama untuk 
novel, karena representasi realitas biasanya menggunakan 
metonimi (asosiasi ke dalam bidang yang sama; memilih satu 
bagian realitas untuk menunjukkan keseluruhan realitas); “bahasa 
adalah mahkota kehidupan”; “bangsa Indonesia adalah bangsa yang 
ramah”; latar perkotaan di film adalah metonimi (bukan untuk 
menggambarkan latar itu sendiri, namun untuk menggambarkan 
jenis tertentu dari perkotaan itu (kumuh, rapi, atau nyaman);

� Persoalan: seorang wanita di dalam film yang digambarkan 
sedang menangis di dekat selembar cek yang diletakkan di atas 
bantal di ruang sebuah hotel; gambar yang sama, namun 
wanitanya memakai jilbab dan menangis di depan sebuah 
pesantren. Metonimi apakah yang hendak dimunculkan? Apa 
kaitannya dengan nilai-nilai kultural dan mitos?



� Metafora dan metonimi dengan demikian mengeksploitasi “faktor 
kebenaran” realitas (asap bukanlah api, awan hitam bukanlah 
badai, namun kita sering tak sadar pula bahwa gambar barisan 
buruh yang sedang unjuk rasa di TV bukanlah serikat buruh);

� Oleh karena itu, analisis bahasa melalui Filsafat Bahasa bertujuan 
“membongkar” makna/realitas yang dikonstruksikan itu, 
terutama karena adanya mitos tersembunyi atau konspirasi 
pemaknaan;

� Mitos beroperasi dalam ungkapan bahasa/teks/tanda 
secara metonimis, sehingga suatu ungkapan 
bahasa/teks/tanda mendorong kita untuk 
mengkonstruksi bagian lain dari mata rantai konsep 
yang membentuk mitos itu. Anggota polisi yang baik 
hati, misalnya, oleh karena itu sering menimbulkan 
pertanyaan: benarkah ia baik hati?











nil voluntibus arduum, tidak ada yang sukar bagi yang 
punya keinginan…
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