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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN KERANGKA TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Berdasarkan sumber referensi yang berhasil dikumpulkan terdapat 

beberapa penelitian yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian ini. Penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Putra (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Fenomena Yanki dalam 

Masyarakat Jepang yang Tercermin pada Manga Crows Karya Hiroshi 

Takahashi” menganalisis mengenai karateristik, faktor penyebab, dan dampak dari 

fenomena yanki yang terdapat dalam manga Manga Crows Karya Hiroshi 

Takahashi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode 

kualitatif dan teknik deskriptif analitik. Teori yang digunakan adalah teori 

sosiologi sastra, teori karakteristik kelompok, teori semiotika, dan teori patologi 

sosial. Hasil analisis menunjukkan karateristik yanki dibagi menjadi tiga yaitu 

karateristik penampilan, karateristik perilaku, dan karateristik kelompok. Perilaku 

yanki yang terdapat dalam manga crows adalah merokok di sekolah, membolos, 

dan berkelahi. Selajutnya faktor penyebab fenomena yanki ditentukan dari faktor 

internal yaitu adanya luka psikologis atau trauma dan tumbuh di lingkungan sosial 

yang rendah, serta faktor eksternal yaitu faktor lingkungan dan faktor teman 

sepergaulan. Kemudian dampak dari fenomena yanki terbagi menjadi dampak 

bagi diri sendiri yaitu meningkatnya potensi untuk melakukan pelanggaran aturan, 
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serta dampak bagi masyarakat umum yaitu mengganggu keamanan dan ketertiban 

masyarakat.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Putra dengan penelitian ini 

adalah menganalisis permasalahan yang dialami remaja di Jepang. Sementara 

perbedaanya adalah Putra menganalisis fenomena yanki sedangkan dalam 

penelitian ini menganalisis sukuuru kaasuto. Manfaat penelitian Putra bagi 

penelitian ini adalah sebagai salah satu bahan referensi dan acuan untuk dapat 

menganalisis masalah sosial remaja di Jepang yang dibagi menurut karateristik, 

faktor penyebab, dan dampaknya. Dalam penelitian ini, karateristik murid-murid 

terbagi dalam tiga tingkatan dalam struktur sukuuru kaasuto yaitu karateristik 

murid-murid tim 1, tim 2, dan tim 3 yang tercermin dalam manga Pika Ichi karya 

Maki Youko dan Mochida Aki. Keunggulan penelitian ini dibandingkan 

penelitian yang dilakukan oleh Putra adalah dalam menganalisis faktor penyebab 

eksternal terjadinya fenomena yang dibahas tidak hanya membahas faktor 

lingkungan secara umum tetapi terbagi di dalam lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah.  

Sarastini (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Free School di 

Jepang dalam Komik Michikusa Kyoushitsu Karya Mariko Nagahara” membahas 

mengenai free school dan interaksi sosial siswa free school yang terdapat dalam 

dalam komik Michikusa Kyoushitsu karya Mariko Nagahara. Sarastini 

menggunakan metode deskriptif analisis dan teknik analisis yang bersifat 

deskriptif serta teori sosiologi sastra dan teori lembaga kemasyarakatan dalam 

penelitiannya. Hasil analisis data menunjukkan gambaran mengenai free school di 
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Jepang yang dapat dilihat dari empat hal yaitu latar belakang lahirnya free school, 

sistem pendidikan free school, kegiatan-kegiatan yang diadakan free school, dan 

pandangan masyarakat terhadap free school. Kegiatan-kegiatan yang diadakan 

free school dalam komik Michikusa Kyoushitsu adalah kegiatan belajar-mengajar 

di dalam kelas, konsultasi, rapat, kegiatan bebas, iro-iro time atau kegiatan yang 

direncanakan dan manajemennya diatur sendiri oleh murid, dan kegiatan di luar 

free school seperti study tour dan kemping. Pandangan masyarakat terhadap free 

school dalam komik Michikusa Kyoushitsu terbagi menjadi dua yaitu pandangan 

positif dan negatif. Tanggapan positif berupa kepercayaan orang tua yang 

menyekolahkan anak mereka yang melakukan futoukou atau menolak untuk pergi 

ke sekolah sedangkan tanggapan negatif berupa ketidakpercayaan sebagian orang 

yang beranggapan pendidikan bebas yang diterapkan free school menjadikan 

anak-anak manja dan tidak berani menghadapi masalah yang mereka miliki.  Hasil 

analisis selanjutnya adalah interaksi sosial siswa free school yang terbagi menjadi 

miuchi atau interaksi antar individu yang berhubungan darah dan nakama atau 

interaksi antar individu yang tidak berhubungan darah. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarastini 

adalah menganalisis permasalahan sosial yang terjadi di sekolah Jepang. 

Sementara perbedaanya adalah Sarastini menganalisis fenomena futoukou atau 

menolak untuk pergi ke sekolah, ijime atau penindasan, hikikomori atau penarikan 

diri, dan jisastu atau bunuh diri yang menjadi latar belakang dibangunnya free 

school sedangkan dalam penelitian ini menganalisis sukuuru kaasuto yang 

berdampak pada masalah sosial lainnya seperti ijime atau penindasan. Manfaat 
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penelitian Sarastini bagi penelitian ini adalah sebagai salah satu bahan referensi 

dan acuan mengenai masalah sosial sekolah seperti tindak ijime yang menjadi 

dampak terjadinya sukuuru kaasuto. Penelitian Sarastini juga bermanfaat sebagai 

bahan referensi untuk menganalisis faktor penyebab masalah sukuuru kaasuto 

yaitu faktor lingkungan keluarga anak berupa tekanan yang diberikan oleh orang 

tua. Keunggulan penelitian ini dibandingkan penelitian Sarastini adalah dalam 

menganalisis tindak ijime tidak hanya dianalisis berdasarkan dialog antar tokoh 

tetapi juga dianalisis berdasarkan potongan gambar yang menunjukkan tindak 

ijime.  

Oloan (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Usaha-Usaha 

Penanggulangan Ijime di Kalangan Siswa di Jepang” menganalisis faktor 

penyebab dan penanggulangan tindakan ijime di kalangan siswa di Jepang. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode deskriptif 

dan teori yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Hasil analisis data 

menunjukkan faktor penyebab terjadinya tindak ijime adalah pengaruh budaya, 

berita yang dimuat di media massa, pendidikan di sekolah, dan lingkungan 

keluarga. Selanjutnya usaha-usaha menanggulangi ijime yaitu mulai dari diri 

sendiri, keluarga, sekolah, hingga pemerintah.  

Usaha-usaha yang dapat dilakukan diri sendiri untuk menanggulangi ijime 

yaitu memiliki kesadaran diri dan pribadi yang kuat, mampu menjadi teman yang 

baik, memiliki sikap untuk berteman dengan bijak dan menjaga sebuah 

persahabatan, serta memiliki sikap terbuka. Usaha-usaha yang dapat dilakukan 

orang tua dalam lingkungan keluarga untuk menanggulangi ijime yaitu mendidik 
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dan mengasuh anak dengan penuh kasih sayang, menjalin komunikasi yang baik, 

tidak terlalu memanjakan anak, tidak terlalu mendidik anak dengan keras dan 

disiplin yang kuat, serta meluangkan waktu untuk berkumpul bersama anak. 

Usaha-usaha yang dapat dilakukan pihak sekolah untuk menanggulangi ijime 

yaitu membangun sistem yang tepat untuk menangani masalah ijime di sekolah, 

membangun kesadaran dan pemahaman tentang ijime dan dampaknya, 

menyediakan berbagai kegiatan positif, membangun komunikasi yang baik, 

memberikan tindakan tegas bagi pelaku tindak ijime, menghentikan praktik-

praktik kekerasan, membangun kapasitas siswa untuk melindungi dirinya sendiri, 

serta memberikan perhatian khusus pada tempat-tempat terjadinya tindak ijime. 

Usaha-usaha yang dapat dilakukan pihak pemerintah untuk menanggulangi ijime 

yaitu membuat peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah 

ijime, membuat program kebijakan anti ijime, perekrutan guru dilakukan secara 

ketat dan dilakukan evalusi kinerja guru setiap kurun waktu tertentu, membatasi 

dan mengurangi berita atau tayangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan di 

media massa.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Oloan terletak 

pada objek kajiannya yaitu membahas ijime yang merupakan permasalahan sosial 

yang terjadi di sekolah Jepang. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya 

menganalisis tindak ijime akibat adanya sukuuru kaasuto sedangkan penelitian 

yang dilakukan Oloan menganalisis faktor penyebab dan penanggulangan 

tindakan ijime secara lebih umum dan tidak dikaitkan dengan sukuuru kaasuto. 

Manfaat penelitian Oloan bagi penelitian ini adalah sebagai bahan referensi untuk 
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menganalisis faktor penyebab ijime yang juga merupakan faktor penyebab 

terjadinya sukuuru kaasuto yaitu pengaruh budaya, pendidikan di sekolah, serta 

lingkungan keluarga. Keunggulan penelitian ini dibandingkan penelitian Oloan 

adalah dalam menganalisis ijime tidak hanya melihat faktor penyebab terjadinya 

tindak ijime tetapi bentuk tindakan ijime tersebut. Tindak ijime yang akan 

dianalisis difokuskan pada tindak ijime yang disebabkan oleh sukuuru kaasuto 

yang tercermin di dalam potongan gambar atau dialog antar tokoh. 

Dzurrahmah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Aspek 

Sosiologis Tokoh Gals dalam Komik Gals! Karya Mihona Fuji” membahas 

mengenai latar belakang munculnya komunitas gals di Jepang serta 

mendeskripsikan karateristik dan kehidupan sosial tokoh-tokoh dalam komik 

Gals! yang menjadi komunitas gals. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif kualitatif dan teknik studi pustaka. Teori yang digunakan adalah 

teori sosiologi sastra dan teori semiotika. Melalui hasil analisis penelitian 

Dzurrahmah dapat diketahui jenis-jenis gals terbagi menjadi 16 jenis yaitu: amura 

(jenis gals yang mengikuti gaya berpenampilan Namie Amuroy), b-gyaru (jenis 

gals yang mengikuti gaya berpenampilan artis R&B), bamba (jenis gals yang 

berpenampilan rock), baiku atau bozosoku (jenis gals yang mirip bamba namun 

juga menghias bagian matanya dengan garis hitam seperti mata panda), cocogyaru 

(jenis gals yang mengikuti gaya berpenampilan Namie Amuroy), gangguro (jenis 

gals yang menggunakan pakaian berwarna mencolok seperti orange, kuning dan 

pink), ganjiro atau shiroi gyaru (jenis gals yang tidak menghitamkan kulitnya), 

gonguro atau ganguro (jenis gals yang memiliki kulit yang berwarna lebih hitam 
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daripada jenis gals lainnya), himegyaru (jenis gals yang memakai kostum dan 

aksesoris bermerk Liz Lisa), kogyaru atau kogals (gadis SMA yang 

berpenampilan seperti gals), manga-gals (gadis SMP yang berpenampilan seperti 

gals), mamba (versi terbaru dari gals jenis yamamba), oneegyaru (wanita berumur 

20 tahuanan yang memperbaharui gaya berpenampilan gals menjadi lebih casual), 

rasuta (jenis gals yang mengikuti gaya berpenampilan Bob Marley), yanki (jenis 

gals yang  menggunakan jaket panjang seperti jaket yang dipakai para militer), 

dan kigurumin (jenis gals yang mengikuti gaya berpenampilan tokoh kartun atau 

binatang). Selain itu dapat diketahui karateristik tokoh-tokoh dalam komik Gals! 

Karya Mihona Fuji yang dibagi menjadi sepuluh tokoh serta aspek sosial yang 

tercermin dari dialog tokoh-tokoh tersebut.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dzurrahmah dengan penelitian 

ini adalah menganalisis masalah sosial remaja Jepang. Perbedaanya adalah 

Dzurrahmah menganalisis komunitas gals sedangkan penelitian ini menganalisis 

sukuuru kaasuto. Manfaat penelitian Dzurrahmah bagi penelitian ini adalah 

sebagai pedoman dalam menganalisis karatertistik tokoh yang tercermin dari 

tingkah laku dan dialog antar tokoh. Keunggulan penelitian ini dibandingkan 

penelitian Dzurrahmah adalah dalam menganalisis karateristik yang tercermin dari 

tingkah laku dan dialog antar tokoh, selain menggunakan data primer juga 

menggunakan data remaja Jepang saat ini yang benar-benar terjadi di sekolah 

jepang misalnya berdasarkan angket hasil penelitian. 
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2.2 Konsep  

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini dibagi atas tiga macam yaitu 

Shuudanshikou, Sukuuru Kasuto, serta honne dan tatemae. 

2.2.1 Shuudanshikou 

Shuudanshikou atau orientasi kelompok adalah kerangka berpikir orang 

Jepang terhadap kerja kelompok yang didasari kesadaran tinggi terhadap 

kepentingan kelompok dalam suatu kehidupan sosial masyarakat yang diikat oleh 

kehidupan bekerja sama di dalam satu kesatuan kehidupan kelompok atau 

masyarakat (Kawamoto dalam Madubrangti, 2008: 17-18). 

Di dalam orientasi kelompok tingkah laku individu dikontrol oleh 

masyarakat melalui kegiatan kelompok. Orientasi kelompok atau shuudanshikou 

menunjukkan bahwa hubungan antar individu di dalam kelompok mengikat rasa 

kebersatuan yang tinggi sehingga keberhasilan individu di dalam kelompok 

merupakan keberhasilan kelompok dan keberhasilan individu itu sendiri 

(Madubrangti, 2008:19). 

2.2.2 Sukuuru Kaasuto 

Sukuuru kaasuto adalah struktur hirarki yang dibangun sendiri oleh anak- 

anak di dalam kelas. Setelah seorang anak ditentukan posisi sosial di dalam kelas, 

anak tersebut tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari struktur tersebut. 

Walaupun anak tersebut menang perlombaan lari dalam undoukai atau festival 

olahraga dan dianggap sebagai pahlawan, namun tidak dapat dengan mudah 

membuat posisinya di dalam sukuuru kaasuto menjadi naik. Sistem sukuuru 

kaasuto terlepas dari penghargaan yang diperoleh dalam pertandingan, tetapi 
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sukuuru kaasuto ditentukan oleh hubungan yang bersifat hirarki (Hideki, 2013: 

67). 

Akira (2007: 41-42)  menjelaskan bahwa: 

スクールカーストは、クラス内のステイタスを表す言葉として、近

年若者たちの間で定着しつつある言葉です。従来と異なるのは、ス

テイタスの決定要因が、人気やモテるか否かという点であることで

す。上位から「一軍・二軍・三軍」「Ａ・Ｂ・Ｃ」などとよばれま

す。 

Sukuuru Kaasuto wa, kurasunai no suteitasu wo arawasu kotoba toshite, 

kinnen wakaimonotachi no aida de teichaku shitsutsu aru kotoba desu. 

Shuurai to koto naru nowa, suteitasu no kettei youin ga, ninki ya moteru 

ka ina ka toiu  ten de aru koto desu. Shoui kara " Ichigun/ nigun/ sangun" 

"A/ B/ C" nado to yobaremasu. 

Terjemahan: 

Sukuuru Kaasuto adalah istilah yang menggambarkan sistem di dalam 

kelas dan merupakan istilah yang berasal dari kalangan anak muda dalam 

beberapa tahun terakhir. Berbeda dari biasanya, faktor penentu status 

adalah memiliki popularitas atau tidak. Dari tingkat atas disebut “Tim 1, 

Tim 2 dan Tim 3” “A, B dan C”.   

 

Peringkat sukuuru kaasuto terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu sebagai 

berikut. 

1. Ichigun atau Ikemen (Tim 1 atau Orang Keren) 

2. Nigun atau Futsumen (Tim 2 atau Orang Biasa) 

3. Sangun atau Kimomen  (Tim 3 atau Orang Menjijikan) 
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Tim 1 (orang keren) adalah tipe orang yang walaupun mengabaikan 

lingkungan sekitarnya tetapi tetap diikuti oleh teman-temannya. Tim 1 adalah 

orang yang sangat populer, memiliki cara berbicaranya menarik, dan memiliki 

jiwa pemimpin (Hideki, 2013: 68).  

Tim 2 (orang biasa) adalah orang-orang yang selalu bertindak di sekitar 

tim 1 atau dikatakan mengikuti arus yang lain. Tim 2 adalah tipe yang dapat 

dengan baik melihat situasi sekitar atau tahu memposisikan dirinya. Tim ini 

menduduki posisi mayoritas di dalam kelas (Hideki, 2013: 69).  

Tim 3 (orang menjijikan) adalah tim yang sangat lemah dalam 

berkomunikasi dan kehidupan sosial, tidak dikenal, dan tidak ada teman. Hal ini 

menyebabkan tim 3 sering dijadikan sebagai target ijime. Tim 3 sering dikatakan 

sebagai otaku dan orang yang menjijikan yang dibedakan dari kelompok (Hideki, 

2013: 70).  

Dalam majalah AERA yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007 

terdapat artikel berjudul Gakkou Kaasuto ga “kimomen” umu         Bundansareru 

Kyoushitsu no Kodomotachi. Di dalam artikel tersebut Mori Keiichi membuat 

pengelompokkan terhadap karateristik Tim 1 dan Tim 3 dalam sukuuru kaasuto 

sebagai berikut.  

Tim 1: 

1. Anggota club sepak bola, club basket, atau club baseball 

2. Pada saat tamasya menggunakan bus, duduk di deret terakhir di antara 

teman-temannya 

3. Memaksa tim 3 untuk melakukan pekerjaan yang dianggap 

membosankan seperti menjadi perwakilan kelas atau OSIS 
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4. Pada saat mengikuti berbagai acara atau pelajaran, tertawa di kelas 

5. Memodifikasi, mengubah, atau merancang seragam sekolah 

6. Umumnya bagi siswi SMA sudah tidak perawan. 

Tim 3: 

1. Anggota club budaya atau club pingpong 

2. Pada waktu perjalanan wisata atau pada waktu olahraga masuk ke 

dalam kelompok yang tersisa 

3. Karena tidak ada tempat pada jam istirahat berpura-pura tidur 

4. Tidak mempedulikan penampilan (perawatan alis dan gaya rambut 

serta tidak melakukan perawatan jerawat) 

5. Banyak ruang kosong koleksi tanda tangan di dalam buku tahunan 

6. Tidak dapat berkomunikasi dengan lawan jenis 

7. Ada yang memiliki kegemaran seperti otaku.  

Pengelompokkan menurut Keiichi ini bukan menjadi standar mutlak 

penentu peringkat sukuuru kaasuto. Pada kenyataannya terdapat anak yang 

menduduki peringkat tertinggi di dalam kasta sekolah terlepas dari kategori 

pengelompokkan tersebut. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi sukuuru 

kaasuto misalnya tingkatan sekolah (SD, SMP atau SMA), tahun ajaran, jenis 

kelamin, serta perbedaan peringkat sekolah (sekolah yang berkualitas tinggi atau 

tidak) (Shou, 2012: 34-37). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sukuuru 

kaasuto di setiap sekolah yang ada di Jepang memiliki karateristik, faktor 

penyebab, dan dampak yang tidak mutlak sama.  

2.2.3 Honne dan Tatemae 

Honne dan tatemae adalah dua kata yang mencerminkan perbedaan 

perasaan alami pribadi dan pendapat yang dikontrol oleh masyarakat. Honne 

adalah sebuah alasan terdalam atau tujuan pribadi sedangkan tatemae adalah 
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sebuah alasan atau tujuan yang ditentukan oleh masyarakat sebagai bentuk, 

dorongan, dan ditentukan oleh norma mayoritas (Honna dan Hoffer dalam Davies, 

2002: 115). 

Honne digunakan dalam ruang lingkup pribadi seseorang sedangkan 

tatemae digunakan dalam ruang lingkup yang lebih umum, misalnya dalam 

pertemuan bisnis. Tatemae sesuai dengan standar sosial yang diterima secara 

umum, oleh karena itu tatemae digunakan untuk menjaga keharmonisan antar 

masyarakat (Davies, 2002: 116). 

Konsep honne dan tatemae digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Jepang karena dianggap sebagai bentuk kebajikan. Dalam kehidupan 

sehari-hari, masyarakat Jepang tidak menyukai bentuk pengekspresian diri secara 

langsung karena merasa takut bila menyakiti perasaan orang lain sehingga mereka 

sangat berhati-hati dalam menyampaikan perasaan pribadi. Dengan adanya 

konsep honne dan tatemae, masyarakat Jepang mengendalikan bentuk 

pengekspresian diri sehingga dapat selalu rukun dengan orang lain (Davies, 2002: 

116). 

 

2.3 Kerangka Teori 

Kerangka teori berfungsi sebagai dasar pijakan dalam menjawab 

permasalahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Sosiologi 

Sastra dan Semiotika. 
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2.3.1 Teori Sosiologi Satra 

Sosiologi sastra menganalisis tentang manusia dalam masyarakat dengan 

proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Dasar filosofi sosiologi 

sastra adalah adanya hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Sosiologi 

sastra juga memiliki implikasi metodologis berupa pemahaman mendasar 

mengenai kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam menganalisisnya 

dilakukan dengan cara mencari masalah-masalah sosial yang terdapat di dalam 

karya sastra itu sendiri, kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang 

pernah terjadi (Ratna, 2009: 59-339). 

Teori Trilogi Sastra dari Wellek dan Warren (1993: 111), menawarkan 

adanya tiga jenis sosiologi sastra yaitu sebagai berikut. 

1. Sosiologi pengarang, yaitu pendekatan yang mempermasalahkan tentang 

status sosial pengarang, latar belakang budaya, idiologi pengarang, serta 

keterlibatan pengarang dalam berbagai kegiatan luar karya yang menyangkut 

pengarang sebagai penghasil karya sastra. 

2. Sosiologi karya sastra, yaitu pendekatan yang mempermasalahkan tentang 

karya sastra itu sendiri, dalam hal ini yang menjadi pokok telaah adalah 

tentang apa yang tersirat di dalam karya sastra itu sendiri (tujuan atau amanat 

yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca) dan yang berkaitan 

dengan masalah sosial. 

3. Sosiologi pembaca, yaitu pendekatan yang mempermasalahkan tentang 

pembaca dan pengaruh sosial karya sastra mengenai dampak sosial sastra 

terhadap pembaca. 
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Dari ketiga klasifikasi tersebut, penelitian terhadap manga Pika Ichi ini 

difokuskan pada butir kedua yaitu teori sosiologi karya sastra untuk membedah 

hal-hal yang tersirat di dalam karya sastra itu sendiri. Hal-hal yang tersirat di 

dalam karya sastra dapat berupa tujuan atau amanat yang hendak disampaikan 

pengarang kepada pembaca serta yang berkaitan dengan masalah sosial yaitu 

sukuuru kaasuto yang terdapat dalam manga Pika Ichi karya Maki Youko dan 

Mochida Aki. 

2.3.2 Semiotika 

Semiotika merupakan ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 

Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang dapat berupa 

pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain sebagainya (Pradopo, 2001: 71). 

Saussure menggambarkan tanda sebagai struktur biner yaitu struktur yang terdiri 

dari dua bagian. Kedua bagian tersebut adalah bagian fisik yang disebut penanda 

dan bagian konseptual yang disebut petanda (Danesi, 2012: 30). Eksistensi 

semiotika Saussure adalah hubungan antara penanda dan petanda berdasarkan 

konvensi atau biasa disebut dengan signifikasi. Semiotika signifikasi mempelajari 

elemen tanda dalam sebuah sistem berdasarkan aturan tertentu maka diperlukan 

aturan tertentu untuk memakai tanda tersebut. Tanpa memperhatikan tanda-tanda, 

maka proses pemaknaan suatu karya sastra tidaklah optimal.  

Dalam menganalisis manga diperlukan teori semiotika untuk menganalisis 

tanda-tanda berupa garis, simbol, maupun kata yang mengartikan sebuah makna 

tertentu. Contohnya, garis-garis tipis yang ditinggalkan oleh kuda yang sedang 
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berlari menunjukkan kecepatan. Garis-garis pendek patah-patah mengindikasikan 

katak yang sedang melompat (Danesi, 2012: 181). 
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