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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Media Sosial Sebagai Representasi atas Realitas Sosial 

Media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan 

pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, 

berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. 

Media sosial merupakan medium digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-

waktu para penggunanya berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun 

komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. 

Namun, pada dasarnya, beberapa akademisi yang meneliti internet melihat bahwa 

media sosial di internet adalah gambaran apa yang terjadi di dunia nyata, seperti 

plagiarisme (Nasrullah, 2016: 51). 

Representasi berasal dari bahasa Inggris, representation, yang berarti 

perwakilan, gambaran, atau penggambaran. Secara sederhana, representasi dapat 

diartikan sebagai gambaran mengenai suatu hal yang terdapat dalam kehidupan 

yang digambarkan melalui suatu media. Representasi menurut Barker (dalam Vera 

2015), adalah konstruksi sosial yang mengharuskan kita mengeksplorasi 

pembentukan makna tekstual dan menghendaki penyelidikan tentang cara 

dihasilkannya makna pada beragam konteks. 

Representasi dan makna budaya memiliki materialitas tertentu. Mereka 

melekat pada bunyi, prasasti, objek, citra, buku, majalah, dan program televisi. 

Mereka diproduksi, ditampilkan, digunakan, dan dipahami dalam konteks sosial 

tertentu (Barker, 2004; dalam Vera, 2015). Lebih lanjut ia menjelaskan 

representasi pada dasarnya adalah sesuatu di luar dirinyalah yang dia coba 
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hadirkan, representasi tidak menunjuk kepada dirinya sendiri, namun kepada yang 

lain. 

Pada video Abel Cantika, Abel merepresentasikan kecantikan dalam riasan 

wajah. Penggunaan kosmetik dalam video-video make-up tutorial sering 

menampilkan wanita dengan riasan bibir yang berwarna pink, merah, orange. 

Adapun tutorial menggambar atau membentuk alis, karena alis yang tipis dan 

kurang terlihat dianggap kurang menarik. Memiliki bulu mata yang lentik adalah 

idaman setiap wanita, dan pipi yang berwarna kemerahan. Semua Nampak jelas 

dalam video make-up tutorial Abel Cantika di youtube. Kecantikan seperti ini 

yang pada akhirnya diterima oleh khalayak, bahwa wanita cantik ialah yang 

berbulu mata lentik, alis tebal, bibir tidak pucat adalah kecantikan yang dianggap 

ideal.  

 

2.2 Media Sosial sebagai Konstruksi atas Realitas Sosial 

Media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Isi media 

adalah hasil konstruksi dari realitas-realitas dengan Bahasa sebagai perangkat 

dasarnya. Sedangkan Bahasa bukan saja bisa menentukan relief seperti apa yang 

akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media 

mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran 

yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikannya.  

Setiap upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, 

benda, atau apa pun, pada hakikatnya adalah sebuah usaha mengkonstruksikan 

realitas. Dalam bentuk konstruksi realitas, Bahasa adalah unsur utama. Ia 

merupakan instrumen pokok untuk menentukan realitas. Bahasa tidak lagi sebagai 
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alat untuk menggambarkan sebuah realitas melainkan bisa menentukan gambaran 

(makna citra) mengenai suatu realitas-realitas media yang akan muncul di benak 

khalayak.  

Pada media sosial, saat seseorang menulis status atau membuat sesuatu 

yang kemudian di upload adalah salah satu bentuk mengkonstruksi suatu realitas. 

seperti pada youtube, seorang vlogger Abel Cantika yang konsisten membuat 

video tentang berbagai hal mengenai kencantikan wanita, mulai dari review suatu 

produk skincare maupun make-up adalah konstruksi dari realitas pada profesi yang 

membuat Abel disebut atau dikenal sebagai seorang “Beauty Vlogger”.  

Realitas-realitas yang dikonstruksikan oleh Abel Cantika merupakan 

realitas yang pada umumnya ada di masyarakat, bahwa cantik bukan hanya dilihat 

dari bentuk fisik seperti tubuh langsing ataupun kulit putih, tetapi juga dari riasan 

wajah. Pada umumnya, bibir berwarna pada wanita lebih menarik dan terlihat lebih 

sensual daripada bibir yang pucat. Abel menampilkan realitas tersebut pada 

videonya dengan menggunakan lipstick atau pewarna bibir pada setiap video 

make-up tutorial yang diunggahnya ke situs youtube.  

 

2.3 Ideologi dan Mitos Kecantikan 

Menurut Pranarka (dalam Sobur, 2013), ideologi adalah sebuah rekayasa 

mental. Ideology terjadi disebabkan karena kekuatan yang membentuk ideologi 

itu memerlukannya untuk dapat mempertahankan posisi dan kekuatannya. 

Ideologi bersifat fungsional. Ideologi tidak berbicara mengenai kebenaran, tidak 

berbicara mengenai kenyataan empiric, akan tetapi ideologi berbicara mengenai 

kemanfaatan, kepentingan, kemauan, dan pamrih. 
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Wolf dalam bukunya tentang mitos kecantikan menggambarkan bahwa 

mitos kecantikan memaksa perempuan untuk mematuhi ideology kecantikan. 

Dalam masyarakat, kecantikan memiliki standar yang ditetapkan oleh masyarakat 

itu sendiri. Tubuh perempuan dikatakan cantik identik dengan kulit putih, mulus, 

dan kencang, serta bentuk tubuh yang menonjolkan lekukan dan kemontokan 

organ tertentu, seperti dada dan pinggul, bibir yang sensual, serta segala hal yang 

yang terkait dengan perempuan (Kasiyan, 2008: 281). Hal ini yang kemudian 

menjadi standar kecantikan dimasyarakat. Oleh karenanya perempuan melakukan 

apapun untuk dianggap cantik oleh lingkungannya. Menggunakan kosmetik, 

menguruskan badan, melakukan diet, hingga operasi plastic adalah berbagai upaya 

yang dilakukan perempuan untuk terlihat cantik. Penampilan fisik adalah syarat 

utama untuk bisa menjadi cantik (Worotitjan, 2014).  

 

2.4 Tradisi Semiotika dalam Ilmu Komunikasi 

2.4.1 Semiotika sebagai Metode Pengungkap Makna 

Istilah semiotika dan semiologi, dalam sejarah linguistik biasanya 

merujuk pada kajian studi yang mempelajari makna arti suatu lambang 

ataupun tanda. Perbedaan orientasi tersebut, merujuk pada dua tradisi tentang 

bidang studi tersebut. Pada tahun 1857-1913, Ferdinand de Saussure, yang 

berasal dari benua Eropa, mencetuskan istilah semiologi. Sedangkan pada 

tradisi Amerika, dimunculkan oleh seorang filsuf aliran pragmatik, yang 

bernama Charles Sanders Pierce. Definisi semiologi oleh Saussure, merupakan 

ilmu yang mengkaji tanda-tanda di masyarakat. Tujuan dari semiologi sendiri, 
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yakni menunjukkan terbentuknya tanda-tanda serta kaidah-kaidah yang 

mengaturnya. Sementara Pierce, yang menjadi dasar dari semiotika adalah 

konsep tentang tanda.  Tanda-tanda yang dimaksud Pierce disini, yakni, tak 

hanya bahasa dan sistem komunikasi yang telah tersusun saja, melainkan dunia 

yang selama tak jauh dari pikiran manusia, sebab jika tidak seperti itu, manusia 

tidak akan bisa menjalin hubungan dengan realitas (Sobur, 2013: 12). 

Pada penelitian ini, penulis akan mengerucutkan pada semiologi 

Roland Barthes saja. Barthes, merupakan salah seorang pemikir strukturalis 

dari Prancis, yang mempraktikkan model linguistik dan semilogi milik 

Saussure. Menurut Barthes, pada dasarnya sama saja, semiologi, mempelajari 

bagaimana kemanusiaan (humanity), memaknai hal-hal (things). Hanya saja, 

memaknai disini, berarti bahwa obyek-obyek tidak hanya membawa 

informasi, yang hendak berkomunikasi, namun juga mengkonstitusi sistem 

terstruktur dari tanda (Kurniawan, 2001; dalam Sobur, 2013). 

Pada konsep semiologi Barthes, terdapat dua tataran berbeda, yakni 

pemaknaan tataran pertama (denotatif) dan sistem pemaknaan tataran ke-dua 

(konotatif). Cobley dan Jansz (1999) dalam Sobur (2013), menjabarkan apabila 

denotative sign (tanda denotatif) (3), terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). 

Tetapi, disaat yang sama, tanda denotatif juga merupakan penanda konotatif 

(4). Jadi, tanda konotatif milik Barthes, juga mengandung kedua bagian tanda 

denotatif yang menjadi landasan keberadaannya. Jadi pada konsep Barthes, 

konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan, namun, juga mengandung 

kedua bagian denotative yang melandasi keberadaannya tersebut. Ini 
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merupakan sumbangan Barthes terhadap penyempurnaan semiologi Saussure, 

yang hanya berhenti pada tataran denotatif saja. 

 

       

 

   

 

       

Gambar 1. Peta Tanda Roland Barthes.(Sumber: Paul Cobley & Litza Jansz, 

1999; dalam Sobur 2013: 69) 

 

Konotasi pada kerangka Barthes, disebut sebagai mitos, dan berfungsi 

sebagai pengungkap dan pemberi pembenaran terhadap nilai-nilai dominan 

yang berlaku, pada periode tertentu saja. Dalam mitos, ada tiga pola dimensi 

penanda, petanda, dan tanda. Mitos juga suatu sistem pemaknaan tataran ke-

dua. Barthes menempatkan mitos dan ideologi karena didalam keduanya, 

hubungan antara petanda konotatif dan penanda konotatif, terjadi secara 

termotivasi (Budiman, 2001; dalam Sobur, 2013). 

2.4.2 Semiotika Visual 

Semiotika visual (visual semiotics) pada dasarnya merupakan salah 

sebuah bidang studi semiotika yang secara khusus menaruh minat pada 

penyelidikan terhadap segala jenis makna yang disampaikan melalui sarana 

indera penglihatan (visual senses). Apabila kita konsisten mengikuti 
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pengertian ini, maka semiotika visual tidak lagi terbatas pada pengkajian seni 

rupa (seni lukis, patung, dan seterusnya) dan arsitektur semata-mata, 

melainkan juga segala macam tanda visual yang kerap kali dianggap bukan 

karya seni (Budiman, 2011: 9).  

Seperti halnya bidang lain, video memiliki spesialisasi khususnya 

dalam bahasa tersendiri. Bahasa ini sudah diformulasikan secara internasional. 

Dalam dunia videografi, ada lima standar ukuran yang biasanya berkenaan 

dengan objek menusia, terkait variasi penempatan kamera, yang dapat 

menghasilkan gambar bersifat artistik. 

Dalam pergerakan kamera, juga dikenal beberapa istilah yang secara 

internasional disepakati dalam dunia broadcasting maupun videografi, 

diantaranya: 

a. Pan and Tilt 

Pan atau Panning adalah suatu cara pengambilan gambar dengan 

menggerakkan badan secara horizontal, ke kiri maupun ke kanan, tanpa 

perubahan posisi kamera sedikitpun. Sedangkan Tilt, adalah pengambilan 

gambar dengan menggerakkan tubuh kamera secara vertikal (ke atas dan 

ke bawah) tanpa menggeser posisi kamera. Kedua teknik tersebut 

memberikan makna artistik, yakni untuk menghubungkan beberapa subyek 

yang posisinya terpisah, menunjukkan sebab-akibat, memperlihatkan 

hubungan antar bagian, mengalihkan perhatian audience, dan untuk 

menciptakan rasa tegang (tension). 

b. Zoom In/ Zoom Out  
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Kamera bergerak menjauh dan mendekati objek dengan 

menggunakan tombol zooming yang ada di kamera. 

c. Fading  

Pergantian gambar secara perlahan. Fade in jika gambar muncul 

dan fade out jika gambar menghilang serta cross fade jika gambar 1 dan 2 

saling menggantikan secara bersamaan.  

d. Lighting (Pencahayaan) 

Key light merupakan cahaya atau sinar utama dari hard light dan 

terfokus pada subjek. Penyinaran key light dapat menimbulkan bayangan, 

dapat pula memberikan tekanan pada segi yang menarik dari wajah subjek. 

Fill light dipergunakan untuk mengurangi atau menghilangkan bayangan 

yang ditimbulkan oleh key light. Fill light dapat menghilangkan kesan 

wajah keras dengan cara mengurangi kontras yang disebabkan oleh key 

light. (Darwanto, 2007: 239). 

Selain itu, pada Teknik pengambilan gambar juga ada beberapa 

macam-macam shot, diantaranya: 

a. Extreme long shot 

Dikenal juga sebagai extra long shot atau very long shot yaitu Teknik 

pengambilan gambar mencakup area yang luas dengan maksud untuk 

mngikut—sertakan elemen disekitar subjek utama kedalam frame. 

b. Long shot 
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Pada Teknik ini, pengambilan gambar hanya mengambil area yang 

cukup/pas untuk memperlihatkan seluruh tubuh subjek tanpa harus 

terpotong frame. 

c. Medium long shot 

Hampir sama dengan long shot Teknik pengambilan gambar ini memiliki 

batas dari lutut kaki sampai ke atas kepala. 

d. Medium shot 

Batas pengambilan gambar dimulai dari pinggang sampai atas kepala. 

e. Close up 

Batasnya mulai dari atas pinggang sampai atas kepala. Bertujuan untuk 

meceritakan detail ekspresi. 

f. Big close up 

Batasnya mulai dari leher atau bawah dagu sampai di atas dahi atau batas 

kepala.  

g. Extreme close up 

Hanya mengekspose bagian tertentu saja pada wajah 

(www.kelasfotografi.com, 2015). 

2.5 Make-up 

2.5.1 Fungsi Make-up dari Tinjauan Psikologi 

Terdapat beberapa bentuk kosmetika salah satunya adalah make-up. 

Make-up didefinisikan sebagai produk berwarna yang artinya bila digunakan 

pada tubuh atau bagian tubuh tertentu akan menghasilkan warna. make-up 

sangat identic dengan perempuan meskipun pengguna make-up tidak 
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menutup kemungkinan adalah laki-laki dan diyakini sebagai sarana untuk 

membuat penampilan menjadi lebih menarik. 

Menurut Korichi, Pelle-de-Queral, Gazano, dan Aubert (2008) dalam 

Yuwanto (2010), make-up secara psikologis memiliki dua fungsi yaitu 

seduction dan camouflage. Seduction artinya individu menggunakan make-

up untuk meningkatkan penampilan diri umunya individu tersebut merasa 

bahwa dirinya lebih menarik apabila menggunakan make-up. Sedangkan 

camouflage artinya individu menggunakan make-up untuk menutupi 

kekurangan diri secara fisik. (Yuwanto, 2010). 

  

2.6 Hedonisme  

Hedonisme secara etimologi berasal dari kata tunggal Bahasa Yunani yaitu 

Hedone, yang dapat diartikan sebagai nikmat atau kenikmatan. Aristippus (395 

SM) mengajarkan bahwa kesenangan merupakan satu-satunya yang ingin dicari 

manusia. Kesenangan didapat langsung dari panca indera. Orang yang bijaksana 

selalu mengusahakan kesenangan sebanyak-banyaknya, sebab kesakitan adalah 

suatu pengalaman yang tidak menyenangkan (www.scribd.com). 

Ciri-ciri sifat Hedonis 

1. Memiliki pandangan gaya instan, melihat sesuatu perolehan harta dari hasil 

akhir bukan proses untuk membuat hasil akhir. Hal ini membawa kearah sikap 

selanjutnya yaitu, melakukan rasionalisasi atau pembenaran dalam memenuhi 

kesenangan tersebut. 
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2. Menjadi pengejar modernitas fisik. Orang tersebut berpandangan bahwa

memiliki barang-barang berteknologi tinggi adalah kebanggan. Sehingga hal

tersebut harus diwujudkan dalam hidup. Kecenderungan mengikuti gaya hidup

fisik bangsa asing menjadi tempat utama untuk memenuhi kesenangan pribadi

tersebut Karena memiliki pengakuan “nilai” yang lebih (www.scribd.com).




