
Ikon-Index-Simbol Adityo B. Hardoyo



Bahasa Tanda

• Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tan.da adalah; 
• (1) yg menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu; 
• (2) gejala; 
• (3) bukti; 
• (4) pengenal; lambang; 
• (5) petunjuk
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Berarti tanda adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan atau 
petunjuk dari pembuat ke penerima, dimana memanfaatkan kelima 

pancaindra manusia, baik itu berupa penciuman, peraba, pendengaran, 
pengecap, dan juga penglihatan 
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Bahasa Tanda

Bau yang dapat kita hirup merupakan suatu pertanda, apakah itu sesuatu 
yang berbahaya atau tidak, kita sukai atau tidak berdasarkan memori 

yang pernah dialami



S
D
K
V
II

Bahasa Tanda



S
D
K
V
II

Bahasa Tanda

Indra peraba kita dapat mengenali suatu benda dengan melakukan sentuhan
atau rabaan untuk mengetahui benda apa yang ada di depan kita, 

terkadang digabungkan juga dengan memori tambahan dari indra penglihatan
sehingga mengtahui benda apa itu.
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Bahasa Tanda

Partitur dan Tabulatur merupakan suatu tanda yang dapat di interpretasiakan
oleh pemusik atau individu yang dapat memahaminya.



Bahasa Tanda

=



Bahasa Tanda
Dalam beberapa kasus adanya kesepakatan terhatap suatu bahasa tanda 

berupa gerakan tubuh atau bagian tubuh yang telah disepakati secara bersama 
baik secara global atau kelompok tertentu saja

=



IKON



IKON

Ikon merupakan suatu bahasa tanda dalam bentuk grafis yang memiliki
maksud dan ciri sama dengan benda atau objek yang diwakilinya.

Ikon umumnya berwujud penyederhanaan dari objek aslinya.

Tidak perlu adanya kesepakatan bersama dalam membaca suatu ikon,
dikarenakan khalayak sudah paham akan bentuk yang disampaikan.

Apabila ada ketidakpahaman khalayak terhadap suatu ikon,
maka dapat dikatakan ikon tersebut gagal, maka perlu 

dilakukan kajian ulang terhadap ikon tersebut oleh desainer pembuatnya.

Kreatifitas desainer dan orisinilatas diuji dari membuat gaya ikon yang menarik,
namun tetap dapat dipahami
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INDEKS

Indeks merupakan suatu bahasa tanda yang menyatakan suatu sebab akibat,
atau dapat juga sebagai peringatan akan sesuatu yang akan terjadi bila

tidak mengikuti suatu instruksi.

Apabila dilihat, suatu indeks merupakan suatu gambaran terhadap
suatu kejadian.

Dalam penempatannya suatu indeks harus mudah untuk dilihat dan sebelum
tempat sesuatu biasanya banyak  dan mungkin terjadi, 

indeks dapat juga sebagai suatu peringatan.







SIMBOL



SIMBOL

Berbalikan dengan ikon yang merupakan sesuatu yang denotatif 
(makna sebenarnya), ikon merupakan suatu bahasa tanda yang

bersifat konotatif (makna kiasan)

Simbol merupakan suatu bahas tanda yang dimaknai berdasarkan
kesepakatan bersama, baik terjadi secara alami ataupun dipaksakan.

Dari suatu simbol tertentu masyarakat bisa mendapatkan
suatu ketenangan atau ketakutan. 
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