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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Media Sosial Sebagai Representasi Realitas Sosial 

2.1.1  Definisi Media Sosial 

  Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. 

“Media” berarti alat komunikasi, sedangkan “sosial” diartikan sebagai 

kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Dalam kamus Merriam-Webster, 

media sosial adalah bentuk komunikasi elektronik (seperti situs web jejaring 

sosial dan microblogging) yang penggunanya dapat membuat komunitas online 

untuk berbagi informasi, ide, dan konten lainnya (seperti video). Media sosial 

juga dapat dikatakan sebagai media untuk bersosialisasi dan berinterksi antar 

pengguna yang dilakukan secara online tanpa dibatasi ruang dan waktu 

(Rustian, 2012; dalam Wijaya, 2014). 

  Menurut Severin & Tankard (2009; dalam Meipuspa, 2013) media 

sosial merupakan pola komunikasi virtual yang lebih disukai masyarakat 

dibandingkan dengan pola komunikasi tradisional. Beberapa pengguna 

komunikasi virtual ini disebut dengan komunitas maya, dimana para pengguna 

ini memiliki kapasitas aktifitas yang lebih besar di jejaring sosial dibandingkan 

dengan di dunia nyata. Jejaring sosial sangat memungkinkan penggunanya 

berkomunikasi secara langsung dengan pengguna lain yang bahkan belum 

saling mengenal. Hal serupa juga dikemukakan oleh (Robiko, dkk. 2013) 

media sosial merupakan media online yang dapat mewakili penggunanya guna 
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menjalin interaksi dan komunikasi dengan pengguna lain yang sudah saling 

mengenal atau bahkan tidak. 

2.1.2  Definisi Representasi 

  Representasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “representation” yang 

artinya gambaran atau perwakilan. Dapat diartikan bahwa representasi 

merupakan perwakilan atau gambaran dari suatu hal yang terdapat dalam 

kehidupan di masyarakat yang kemudian digambarkan melalui media sosial. 

Menurut Barker (dalam Rahmawati, 2017) representasi adalah konstruksi 

sosial dimana kita harus mengeksplorasi pembentukan suatu makna tekstual 

dan menghendaki penyelidikan tentang bagaimana suatu makna dihasilkan 

pada beragam konteks. Representasi dan makna budaya memiliki materialitas 

tertentu yang melekat pada bunyi, objek, citra, buku, majalah, prasasti, dan 

program televisi. Representasi dan makna diproduksi, ditampilkan, digunakan, 

dan dipahami dalam konteks sosial tertentu (Barker, 2014; dalam Rahmawati, 

2017).  

  Menurut Stuart Hall dalam (Ahmad, 2009) representasi memiliki dua 

pengertian berbeda yaitu yang pertama, representasi mental dimana gambaran 

atas suatu konsep yang ada dipikiran manusia yang dapat membentuk sesuatu 

yang abstrak. Kemudian yang kedua yaitu representasi bahasa, representasi ini 

memiliki peran penting dalam mengkonstruksi suatu makna. Konsep abstrak 

yang ada dipikiran manusia kemudian dikemukakan menggunakan bahasa, 

dengan beginilah manusia dapat menghubungkan konsep dan ide tentang suatu 

tanda atau simbol. 
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  Representasi adalah suatu konsep proses sosial yang digunakan untuk 

menemukan makna pada suatu tanda, seperti teks, fotografi, video, film, dan 

sebagainya (Aprinta, 2011).  

2.1.3  Kaitan Antara Media Sosial sebagai Representasi Realitas Sosial 

 Realitas yang ditampilkan oleh media sendiri adalah realitas yang sudah 

diseleksi atau kata lainnya yaitu realitas tangan kedua (second hand reality), 

namun sayangnya kita sebagai penerima pesan tidak dapat bahkan tidak sempat 

melakukan kroscek terhadap peristiwa-peristiwa yang telah disajikan oleh 

media, kita cenderung memperoleh informasi berdasarkan apa yang telah 

disiarkan oleh media. Kemudian, kita membentuk citra tentang lingkungan 

sosial berdasarkan realitas kedua yang ditampilkan oleh media (Rakhmat, 

2012: 222). 

 Media sosial merupakan salah satu medium di internet dimana pengguna 

dapat merepresentasikan dirinya, berinteraksi dengan pengguna yang lain, 

melakukan kerja sama, berkomunikasi antar pengguna, dan berbagi informasi 

yang memungkinkan ikatan virtual dapat terbentuk melalui internet. Media 

sosial adalah media digital dimana realitas sosial itu terjadi dan tempat para 

penggunananya saling berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat dapat 

muncul dalam bentuk yang sama atau bahkan sangat berbeda di internet. 

Beberapa akademisi yang meneliti tentang internet melihat bahwa media sosial 

yang ada di internet merupakan gambaran apa yang sebenarnya terjadi di dunia 

nyata (Nasrullah, 2016: 51).   
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 Media sosial memiliki peran dalam membentuk opini publik. Melalui 

media sosial, opini, sikap, dan perilaku publik dapat terbentuk dan akhirnya 

berkembang di kalangan masyarakat. Gerakan massa pun dapat terbentuk 

melalui kekuatan jejaring sosial (Ardianto, 2011; dalam Watie, 2011). 

 

2.2 Media Sosial Sebagai Media Baru 

  New Media adalah media berbasis internet, menggunakan teknologi 

online, memiliki karakter yang fleksibel, memiliki potensi interaktif, dan dapat 

berfungsi secara privat maupun terbuka untuk publik (Mondry, 2008; dalam 

Erlangga, 2017). Istilah new media erat kaitannya dengan internet, karena 

internet merupakan bagian dari new media. Hadirnya new media membuat 

masyarakat dapat berkomunikasi lebih mudah tanpa harus bertatap muka 

secara langsung. Sejak adanya situs dunia maya, banyak bermunculan media-

media sosial baru. Media sosial inilah yang akhirnya digunakan oleh 

masyarakat sebagai media komunikasi antar pribadi dan antar masyarakat, 

yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan gagasan, bahkan 

pertukaran budaya (Shoelhi, 2015; dalam Kurniadi, 2018). 

  Hal serupa juga dikemukakan oleh Flew (dalam Swara, 2014) tentang 

new media yang memiliki karakteristik digitalisasi. Selain itu, new media juga 

menawarkan konvergensi penggunanya melalui dunia maya sehingga interaksi 

dapat terjalin, dan bahkan dapat meningkatkan perkembangan jaringan 

pertemanan dan perkembangan tentang penyaluran suatu pesan. Kemampuan 

konektifitas dari new media juga memiliki manfaat bagi penggunanya untuk 
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dapat memilih pilihan informasi yang ingin mereka inginkan serta pengguna 

juga dapat mengendalikan informasi-informasi yang ingin mereka sampaikan 

melalui dunia maya. 

  Media sosial sebagai new media sekarang ini adalah tempat dimana 

seseorang dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, bukan hanya 

sebagai sarana komunikasi semata. Media sosial juga memiliki karakteristik-

karakteristik. Berikut karakteristik media sosial menurut para ahli: 

1. Karakteristik media sosial menurut Hadi Purnama (dalam Suardi, 2016) 

yaitu sebagai berikut: 

a. Reach atau jangkauan 

  Media sosial dapat menjangkau dari personal hingga masyarakat 

yang global.  

b. Accessibility atau aksesibilitas 

  Media sosial dapat diakses dimana saja melalui media digital apasaja 

dan biayanya terjangkau. 

c. Usability atau penggunaan 

  Media sosial dapat digunakan oleh siapa saja, kalangan mana saja, 

karena dalam penggunaan media sosial tidak memerlukan keterampilan dan 

pelatihan khusus. 

d. Immediacy atau aktualitas 

  Dengan menggunakan media sosial, informasi atau pesan yang 

didapatkan dapat lebih cepat. 
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e. Tidak permanen 

  Melalui media sosial, komentar dapat diedit dengan mudah. 

2. Karakteristik media sosial menurut Sulianta Feri (dalam Yulianti, 2017) 

adalah sebagai berikut: 

a. Transparansi 

  Media sosial memiliki karakter terbuka berarti memiliki 

keterbukaan akan informasi karena konten dalam media sosial bertujuan 

untuk konsumsi publik.  

b. Dialog dan Komunikasi 

  Menggunakan media sosial dapat terjalin interaksi dan komunikasi 

antara pengguna satu dengan pengguna yang lain. 

c. Jejaring relasi 

  Melalui media sosial antara pengguna satu dengan lainnya dapat 

terhubung dan seiring berkembangnya media sosial dikalangan masyarakat 

saat ini, jaringan antar pengguna menjadi semakin luas dalam membangun 

pertemanan di dunia maya. 

d. Multi opini 

  Dengan adanya media sosial, khalayak dapat dengan mudah 

berargumen mengutarakan pendapat atau opini mereka melalui media 

sosial. 
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   Menurut Mayfield (2008) media sosial memiliki karakteristik 

seperti: 

a. Partisipasi 

Dengan menggunakan media sosial, pengguna didorong untuk aktif 

berpartisipasi atas informasi-informasi dan hal lainnya, karena hal tersebut 

dapat mengaburkan batas antara audience dan media. 

b. Keterbukaan  

Sebagian besar layanan media sosial memiliki asas keterbukaan atas 

informasi dan konten-konten yang disebarkan. Media sosial terbuka untuk 

seluruh penggunanya dalam bertukar informasi, memberikan komentar atas 

suatu isu. 

c. Percakapan  

Media sosial memungkinkan penggunanya untuk melakukan 

percakapan dua arah. Hal inilah yang membuat media sosial dinilai sebagai 

sarana media yang lebih baik dibandingkan dengan media tradisional, yang 

informasinya hanya satu arah tanpa adanya umpan balik dari informasi 

tersebut. 

d. Komunitas  

Media sosial memberikan fasilitas penggunanya untuk dapat 

berkomunikasi secara efektif dan cepat dalam berbagi minat yang sama. 

Dengan itulah media sosial memungkinkan penggunanya untuk dapat 

terbentuk dan tergabung dalam komunitas-komunitas yang sesuai dengan 
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karakter pengguanya masing-masing, seperti komunitas fashion, healthy 

life-style, photography, dan lain sebagainya. 

e. Keterhubungan 

Beberapa media sosial memiliki keterhubungan dengan media sosial 

lainnya dengan memanfaatkan tautan ke lain situs, recource, bahkan ke 

pengguna lain. 

Media sosial dapat dijadikan sebagai alat untuk selalu terhubung dengan 

apa yang ingin dituju oleh para user-nya. Sesuai dengan keinginan penggunanya 

dalam menggunakan media sosial. Media sosial yang sekarang ini sangat dekat 

dengan masyarakat yaitu Instagram dan Youtube. 

2.2.1 Instagram 

Instagram berasal dari kata “instant” dan “telegram”. Instagram 

sendiri bertujuan untuk mengirimkan informasi berupa foto atau video dengan 

cepat atau instan. Instagram adalah aplikasi yang dapat untuk berbagi foto dan 

video melalui smartphone dengan menggunakan koneksi internet. Dalam akun 

Instagram, sebagai pengguna akan memiliki profil dan feed berita. Dalam 

penggunaan Instagram, terdapat dua istilah yaitu followers dan following, 

yakni followers (pengikut) adalah pengguna-pengguna Instagram yang dapat 

melihat unggahan foto atau video kita, serta dapat menyukai dan mengomentari 

bahkan dapat menyimpan unggahan kita di akun Instagram-nya. Sedangkan 

following (pengikut) adalah akun-akun Instagram yang kita ikuti dimana kita 

juga dapat berinteraksi secara digital.  
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Instagram pertama kali diluncurkan pada tahun 2010, yang mana 

pengguna hanya dapat mengunggah foto tanpa adanya fitur filter dalam 

Instagram. Namun sekarang ini, Instagram telah berinovasi yang 

memungkinkan penggunanya tidak hanya dapat mengunggah foto saja namun 

juga dapat mengunggah video dan telah dilengkapi dengan lebih dari 23 filter 

yang disediakan oleh Instagram (Moreau, 2018). 

Instagram saat ini merupakan media sosial paling popular di dunia, 

terutama kalangan dewasa muda. Kepopuleritasan jejaring sosial Instagram di 

kalangan masyarakat Indonesia terbukti dengan adanya data statistik dari We 

Are Social And Hootsuite yang memposisikan Indonesia negara peringkat 

keempat dengan jumlah 56 juta pengguna aktif Instagram dan posisi pertama 

diduduki oleh Amerika Serikat pada April 2018. Platform ini melaporkan 800 

juta pengguna aktif bulanan di bulan September 2017. 

Gambar 2.1 

Statistik Negara Pengguna Instagram 

 

 (Sumber: www.statista.com)  

http://www.statista.com/
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Dalam penggunaannya saat ini, Instagram menjadi salah satu referensi 

dalam mendapatkan informasi terlebih pada generasi millennial, mereka lebih 

nyaman menggunakan media sosial Instagram untuk mendapatkan informasi 

dan hiburan. Karena selain dianggap mudah dan efisien, penggunaan 

Instagram saat ini juga menarik, ditambah lagi sekarang Instagram 

menambahkan fitur baru yakni dapat mengunggah lebih dari satu foto dan 

video dalam sekali unggah (multiple) dengan maksimal 10 multiple, dan untuk 

video sendiri durasi maksimal adalah 60 detik. Sehingga membuat informasi 

yang disampaikan sekarang melalui media sosial Instagram menjadi lebih jelas 

dan lengkap. Sekarang ini juga media website juga memiliki akun official 

Instagram untuk menyampaikan informasi dan berita-berita mereka.   

2.2.2 Youtube 

Youtube merupakan situs web berbagi video yang didirikan pada 

Februari 2005 oleh tiga orang bekas karyawan PayPal yaitu Chad Hurley, 

Steve Chen, dan Jawed Karim. Situs ini memungkinkan penggunanya 

mengunggah, menonton, dan berbagi video secara gratis (Budiman, 2017). 

Youtube merupakan salah satu situs di internet yang memiliki fungsi 

untuk menonton kumpulan video dari seluruh dunia yang diunggah di situs 

Youtube dan dapat ditonton dimana saja, kapan saja selama kita terkoneksi 

dengan internet (Hopkins, 2006). 

Dulu sebelum adanya situs Youtube, masyarakat hanya dapat 

menikmati informasi audio-visual melalui televisi dimana komunikasi hanya 

terjadi satu arah, namun sekarang ini setelah adanya situs Youtube 
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mengalahkan televisi, sebagai media informasi yang paling sering digunakan 

masyarakat. Youtube lebih diminati oleh masyarakat saat ini karena, melalui 

Youtube menawarkan berbagai informasi yang sangat beragam, dan sekarang 

ini Youtube tidak hanya dapat diakses melalui computer saja, namun dapat 

diakses juga melalui tablet, smartphone, dan bahkan televisi (smart TV), itulah 

mengapa Youtube memiliki daya penetrasi yang kuat di dalam masyarakat 

(Swara, 2014). 

2.2.3 Media Sosial Guna Mengakses Informasi dan Hiburan 

Media sosial seperti Instagram dan Youtube adalah beberapa contoh 

dari new media. New media sendiri pada dasarnya adalah media komunikasi 

yang mengacu pada konten yang menonjolkan sisi efektif dan efisien yakni 

dapat diakses kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja melalui perangkat 

digital. Serta memiliki kemungkinan untuk dilakukannya interaksi antara 

pemberi informasi dan penerima informasi (Schivinski, 2014). 

New media sangat diminati masyarakat saat ini, karena dengan 

menggunakan new media, memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, 

dimana penerima informasi dapat turut andil langsung dan berpartisipasi secara 

langsung dengan pemberi informasi. Maka akan tercipta sebuah partisipasi 

yang kreatif dari berbagai pihak dalam jalinan komunikasi melalui new media 

(Swara, 2014). 

Selain itu juga, masyarakat dapat dengan mudah memilih dan 

mengkonsumsi informasi dan hiburan sesuai dengan keinginan mereka sendiri 

bukan ditentukan oleh media. Ditambah lagi sekarang ini banyak perusahaan 
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media yang memiliki akun official Youtube dan Instagram untuk setiap 

programnya, dimana masyarakat tidak takut lagi ketinggalan berita atau 

informasi bahkan hiburan karena mereka dapat dengan mudah mengaksesnya 

melalui jejaring sosial dan juga mereka dapat berpartisipasi secara langsung 

melalui media sosial. Masyarakat juga dapat meng-skip bagian yang kiranya 

tidak mereka butuhkan dan hanya menonton bagian yang mereka ingin tonton. 

Hal inilah yang membuat media sosial sebagai salah satu dari new media kini 

lebih diminati oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi dan hiburan. 

2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Media Sosial Sebagai Media Baru 

Neelamalar & Chitra (2016), media sosial sekarang menjadi sumber 

komunikasi utama di kalangan masyarakat, selain memiliki manfaat yang 

sangat berguna bagi kehidupan manusia, media sosial tentunya juga memiliki 

kekurangan. Namun kelebihan atau kekurangan media sosial sendiri tergantung 

kepada penggunanya itu sendiri bagaimana mereka menyikapi dan bersikap 

bijak dengan media sosial mereka. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan 

media sosial: 

1. Kelebihan: 

a. Dengan menggunakan media sosial, memungkinkan penggunanya 

bertemu dengan orang-orang baru melalui jejaring maya yang belum 

pernah mereka temui didunia nyata. 

b. Media sosial digunakan untuk berbagi informasi, ide, atau pesan tanpa 

ada batasan jarak. 
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c. Media sosial memberikan kemudahan bagi pekerja-pekerja di dunia 

maya untuk tetap terkoneksi dengan klien mereka. 

d. Media sosial dapat mempersatukan masyarakat untuk mencapai tujuan 

yang spesifik. 

e. Media sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan iklan, 

kampanye, artikel-artikel, promosi-promosi yang dapat membantu 

masyarakat dapat meng-update informasi terkini. 

2. Kekurangan:  

a. Media sosial membuat kecanduan atau ketagihan. Dalam 

penggunaannya yang berlebihan dapat membuat seseorang 

menghabiskan waktu dengan media sosial dan melupakan pekerjaan 

utamanya. 

b. Media sosial dapat dengan mudah mempengaruhi anak-anak. Melalui 

media sosial, pengguna dapat dengan mudah berbagi foto, video, 

informasi yang mengandung kekerasan dan hal-hal negatif yang dapat 

mempengaruhi perilaku anak-anak. 

c. Tidak ada privasi dalam media sosial. Dengan menggunakan media 

sosial yang bersifat transparan sehingga banyak pihak merasa tidak 

memiliki privasi akan dirinya sendiri karena semua menjadi konsumsi 

publik. 

d. Dengan adanya media sosial dapat membuat penggunanya lupa dengan 

orang-orang sekitar bahkan keluarga karena sibuk terkoneksi dengan 

orang-orang baru di dunia maya. 
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e. Beberapa pengguna menggunakan video dan foto di sosial media yang 

dapat disalah gunakan oleh pengguna lain. 

Seperti yang dikutip dalam www.ukessays.com (2017), kelebihan dan 

kekurangan media sosial sebagai berikut: 

1. Kelebihan:  

a. Media sosial memungkinkan seseorang bertemu dengan orang baru 

melalui jejaring maya. 

b. Media sosial memungkinkan penggunanya membuat komunitas yang 

memiliki ketertarikan yang sama sehingga dapat menambah 

pengetahuan dan kreatifitas. 

c. Media sosial berguna untuk sarana edukasi (Thelwell, 2006). 

d. Menggunakan media sosial dapat mengakses informasi dari mana saja, 

kapan saja, dan oleh siapa saja. 

e. Dapat meningkatkan kreatifitas, komunikasi, kolaborasi, 

kepemimpinan, dan teknologi. 

2. Kekurangan:  

a. Low quality relationships, dengan menggunakan media sosial 

terjalinnya hubungan antar penggunanya tidak berlangsung permanen. 

b. Individualitas, media sosial membuat penggunanya melupakan 

kehidupan bermasyarakat karena terlalu terfokus pada jejaring sosialnya 

di dunia maya. 

c. Cyberbullying, seperti cyberbullying, hacking, virus, serta penyebaran 

informasi-informasi sensitif. 

http://www.ukessays.com/
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Adapun juga kelebihan dan kekurangan dari penggunaan media sosial yang 

dapat kita rasakan saat ini, yakni:  

1. Kelebihan: 

a. Sumber informasi yang cepat 

Media sosial dapat dengan cepat menyebarkan informasi dan berita. 

Sehingga masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses media sosial 

guna mendapatkan informasi dengan cepat. 

b. Dapat berkomunikasi tanpa ada batasan jarak dan waktu 

Dengan adanya media sosial dapat mempermudah penggunanya 

untuk berkomunikasi dengan pengguna yang lain kapanpun dan dimanapun. 

c. Komunikasi dapat terjadi dua arah 

Media sosial memungkinkan para penggunanya dapat berinteraksi 

satu dengan yang lain, dengan memberikan komentar atau menanggapi 

bahkan memberikan saran kepada pengguna lain. 

d. Komunikasi dengan biaya yang murah 

Selama kita terkoneksi dengan internet kita dapat melakukan 

komunikasi menggunakan media sosial yang biayanya murah. 

e. Media sosial sebagai lahan bisnis 

Menggunakan media memberikan lahan bisnis baru yaitu bisnis 

online, bahkan sekarang ini banyak pekerjaan yang menjanjikan yaitu 

sebagai selebgram, blogger, dan youtubers. 
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f. Sebagai media promosi diri (self branding) 

Dengan menggunakan media sosial, setiap user akan memiliki 

laman mereka sendiri-sendiri dimana mereka bebas mengisi laman mereka 

sesuka apa yang ingin mereka tunjukkan kepada pengguna yang lain. 

g. Sebagai penyimpan memori 

Media sosial menyediakan akses penggunanya untuk mengunggah 

foto dan video mereka di laman mereka. 

h. Dapat menghilangkan stress 

Menggunakan media sosial dapat mengurangi stress karena banyak 

konten yang tersedia didalam media sosial, sehingga pengguna dapat 

dengan mudah mencari hiburan yang sesuai tanpa merasa bosan. 

2. Kekurangan media sosial yakni: 

a. Tidak ada batasan usia dalam menggunakan media sosial 

Dalam menggunakan media sosial tidak ada kriteria usia yang 

mengaturnya sehingga anak-anak dibawah umur dapat dengan mudah 

mengakses konten-konten yang diperuntukkan bagi pengguna dewasa.  

b. Kecanduan  

Media sosial membuat pengguananya cenderung ketagihan untuk 

terus menggunakannya, yang membuat penggunanya lupa waktu dan lupa 

terhadap pekerjaan utamanya. 

c. Penyebar berita hoax dan akun-akun palsu 

Media sosial sering disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk 

menyebarkan gosip dan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. 
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Disamping itu juga sangat banyak akun-akun palsu di sosial media yang 

tidak sedikit orang tertipu dan difitnah. 

d. Konsumtif  

Perilaku konsumtif akan muncul bersamaan dengan adanya media 

sosial sebagai media baru. Mudahnya mengakses tokoh idola bahkan 

konten-konten favorit di media sosial disertai dengan adanya media untuk 

belanja online, pengguna media sosial menjadi konsumtif. 

e. Cybercrime  

Cybercrime yang sering terjadi di media sosial sekarang ini adalah 

cyber-bullying, penipuan, fitnah, dan lain sebagainya. Cyber-bullying 

melalui media sosial sekarang sangat dapat dengan mudah kita temui 

terlebih di Indonesia sendiri yang sensitif mengenai body shaming. 

 

2.3 Media Sosial Sebagai Konstruksi Realitas Sosial 

Pada hakikatnya media adalah mengkonstruksi realitas. Isi dari media 

merupakan hasil konstruksi dari realitas-realitas yang menggunakan bahasa 

sebagai perangkat dasarnya. Media memiliki peluang yang sangat besar untuk 

mempengaruhi suatu makna dan gambaran yang dihasilkan dari suatu realitas 

yang dikonstruksikannya (Sobur, 2009: 88). 

Menurut Hamad (dalam Sobur, 2013: 74) sifat dan fakta pekerjaan 

dalam media massa yaitu mencerikatan berbagai peristiwa yang membuat 

media massa sibuk mengkonstruksikan berbagai realitas yang ingin 



27 
 

disiarkannya. Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah menyusun 

realitas-realitas dari peristiwa yang terjadi kemudian dijadikannya sebuah 

cerita dan wacana yang bermakna. Dengan demikian, seluruh isi media 

merupakan realitas yang telah dikonstruksikan (constructed reality) dalam 

bentuk wacana bermakna. 

Menurut Berger dan Luckmann (dalam Sobur, 2009: 91), realitas sosial 

dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, serta internalisasi. 

Konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun syarat akan 

kepentingan-kepentingan. 

Seperti dalam upaya menggambarkan atau menceritakan suatu 

peristiwa, keadaan, benda, atau apapun, pada hakikatnya adalah sedang 

mengkonstruksikan suatu relitas. Dalam bentuk konstruksi realitas, bahasa 

merupakan unsur utamanya. Bahasa adalah instrumen utama dalam 

menentukan suatu realitas. Bahasa sudah tidak lagi alat untuk menggambarkan 

sebuah realitas melainkan dapat sebagai penentu suatu gambaran (makna citra) 

mengenai suatu realitas-realitas media yang akan muncul dibenak khalayak 

(Rahmawati, 2017). 

Seperti halnya dalam mengkronstruksi tubuh perempuan, kaum 

perempuan memiliki persepsi terhadap media bahwa media telah 

mengkonstruksi tubuh ideal seorang perempuan, yang pertama yaitu melalui 

iklan berupa mengasosiasi bahwa perempuan ideal adalah perempuan yang 

ramping, menggunakan produk yang mewah, kedua melalui gambar-gambar 

perempuan-perempuan kurus dalam majalah perempuan, dan yang ketiga yaitu 
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melalui kerja sama media dengan dunia fesyen dengan mempromosikan para 

model dan supermodel sebagai ikon dalam dunia fesyen, serta melalui proses 

kerja media dengan memperkerjakan perempuan-perempuan bertubuh kurus, 

langsing, dan tinggi untuk tampil dihadapan publik (Mulyana, 2013: 318). 

Pada media sosial, ketika seseorang mengunggah konten ke media sosial 

atau menulis sebuah status ke media sosial adalah salah satu bentuk dari 

mengkonstruksi sebuah realitas.  

2.3.1   Imitasi Melalui Media Sosial 

2.3.1.1   Definisi Imitasi 

Menurut Tarde (dalam Gerungan, 2010) imitasi adalah perilaku contoh-

mencontoh, tiru-meniru, ikut-mengikut. Dalam kehidupan bermasyarakat, 

imitasi sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan bersosial, 

sehingga seluruh kehidupan sosial terinternalisasi dalam diri seseorang 

berdasarkan faktor imitasi. Dengan demikian, imitasi secara umum merupakan 

suatu proses sosial dimana individu melakukan tindakan meniru orang lain 

melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apasaja yang dimiliki oleh 

orang lain. 

Imitasi menurut Sarsito (dalam Afriani, 2014) adalah proses kognisi 

untuk melakukan tindakan seperti apa yang telah dilakukan oleh model dengan 

melibat indera sebagai penerima rangsang dan pemasangan kemampuan 

persepsi yang digunakan untuk mengolah suatu informasi dari suatu 

rangsangan, yang kemudian mewujudkan aksi untuk melakukan gerakan secara 

motorik. 
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Individu yang melakukan imitasi akan meniru sama persis tindakan 

yang dilakukan oleh invidu yang diimitasi, tanpa berpikir panjang dan jelas apa 

tujuan dari peniruannya tersebut. Menurut Soekanto (dalam Afriani, 2014) 

adapun perilaku yang diimitasi dapat berwujud penampilan (performance), 

sikap (attitude), tingkah laku (behavior), dan gaya hidup (life style). Namun, 

imitasi tidak secara langsung akan terjadi, melainkan perlu adanya sikap 

menerima dan mengagumi terhadap apa yang dimitasi.  

Dalam imitasi juga terdapat segi-segi yang negatif seperti: 

a. Terjadinya kemungkinan apa yang diimitasikan adalah hal yang salah 

sehingga menimbulkan kesalahan secara kolektif oleh jumlah manusia 

yang besar. 

b. Terkadang seseorang mengimitasi sesuatu tanpa kritik yang dapat 

menghambat perkembangan dalam berpikir kritis (Ahmadi, 2009: 52). 

Imitasi sendiri tidak hanya dapat terjadi didalam lingkungan keluarga 

dan masyarakat, namun imitasi sekarang sangat dipengaruhi oleh adanya 

media. Seiring dengan berkembangnya tehnologi, masyarakat dapat dengan 

mudah mengakses apa yang ingin mereka ketahui, dan media sendiri telah 

mengkonstruksi pesan-pesan yang ingin disampaikan, dimana secara tidak 

langsung masyarakat juga dapat terpengaruh oleh apa yang telah dikatakan 

oleh media. Dahulu, apabila seseorang mengagumi pihak yang ingin 

diimitasikannya, mereka hanya dapat mengimitasi penampilannya saja, namun 

pada era sekarang apabila seseorang ingin mengimitasi apa yang 

dianggapkanya sebagai idola, mereka dapat mengimitasi bahkan hingga ke 
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gaya hidupnya. Hal ini karena media yang sudah sangat terbuka dan melibatkan 

masyarakat. 

Seperti yang dikatakan oleh Mulyana (2013) media juga mempengaruhi 

masyarakat dalam bertindak seperti tentang citra media akan tubuh perempuan 

yaitu perilaku diet atau menurunkan berat badan demi meniru apa yang 

perempuan lihat melalui media. Dalam penelitiannya (Mulyana, 2013) 

beberapa perempuan mengakui bahwa media mempengaruhi perilaku mereka 

khususnya dalam the beauty standart of women dimana banyak perempuan 

mengidamkan hal itu.  

Dengan adanya media sosial, masyarakat dapat mengetahui segala hal 

yang ingin mereka ketahui tentang apa yang mereka anggap role model 

mereka. Melalui media sosial Instagram misalnya sekarang ini, dengan adanya 

fitur siaran langsung (live), tokoh yang mereka idolakan dapat dengan mudah 

melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat, sehingga apa yang 

diimitasi menjadi semakin dalam bahkan mungkin hingga pandangan hidup 

dan cara berfikir mereka.  

Youtube juga memiliki daya untuk mempengaruhi masyarakat jika 

dilihat dari segi kebudayaan. Pada era postmodern seperti saat ini, masyarakat 

telah hidup dalam arus globalisasi yang mana masyarakat telah dikelilingi oleh 

tanda yang telah diproduksi oleh media (Poster, 2000; dalam Swara, 2014). 

Kehadiran Youtube dapat menyusup melalui berbagai ruang interaksi publik 

dan bahkan privat. Hal tersebut karena Youtube sangat mudah untuk diakses 

oleh masyarakat dari berbagai usia. Maka dari situlah, masyarakat akan 
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terpengaruh daya kebebasan dalam berperilaku yang dalam hal ini adalah daya 

kebebasan mengkonsumsi (Swara, 2014). 

2.3.1.2   Tahap-Tahap dalam Melakukan Imitasi 

Dalam melakukan imitasi, tokoh yang menjadi idola biasanya adalah 

orang terdekat dalam keluarga yaitu orang tua, orang-orang terkenal, orang-

orang yang memiliki kekuasaan, orang sukses, atau dapat juga orang-orang 

yang sering ditemui. Menurut Tarde (dalam Gerungan, 2010) ada beberapa 

syarat yang harus terpenuhi sebelum seseorang mengimitasi suatu hal, yaitu: 

a. Memiliki minat dan perhatian yang besar akan hal tersebut. 

b. Mengagumi dan menjunjung tinggi hal-hal yang diimitasikannya 

c. Ingin mendapatkan penghargaan sosial seperti apa yang 

diimitasikannya.  

Dalam teori belajar sosial dari Bandura, belajar sosial adalah belajar 

observasi dari suatu model, dimana proses belajar muncul dari suatu 

pengamatan, penguasaan, dan peniruan perilaku orang lain. Dalam proses 

imitasi terdapat proses belajar meniru dan menjadikan model sebagaitindakan 

dalam melakukan sesuatu melalui pengamatan terhadap model tersebut teori 

belajar sosial, individu belajar melalui suatu pengamatan (Mukhlis, 2010). 

Menurut Saguni (dalam Afriani, 2014) terdapat tahap-tahap seseorang 

dalam melakukan imitasi, yaitu sebagai berikut: 
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a. Tahap perhatian 

Dalam tahap ini, individu belajar melalui observasi model secara 

langsung bahkan tidak langsung, dan dapat secara akurat serta relevan 

dengan aktivitas model.  Dimulai dari cara melihat, mendengar, 

kemudian memperhatikan tokoh yang diidolakan. Biasanya tokoh yang 

diidolakan memiliki daya tarik tertentu bagi individu yang ingin 

mengimitasinya. 

b. Tahap retensi 

Setelah adanya observasi, langkah selanjutnya adalah proses 

encoding bentuk visual dan verbal simbol. Dimana informasi-informasi 

yang telah didapatkan akan tersimpan di short-term memory dan bahkan 

pada long-term memory, namun tidak semua memori akan tersimpan, 

hanya memori yang yang dianggap individu tersebut sesuai dan menarik 

perhatiannya saja. 

c. Tahap reproduksi motorik 

Informasi-informasi yang telah tersimpan dalam memory 

selanjutnya akan diwujudkan dalam bentuk aktivitas. Dalam proses 

reproduksi motoric terdapat syarat-syarat agar aktivitas tersebut dapat 

terwujud, yakni: 

1. Individu memiliki skill yang mendukung terwujudnya aktivitas 

2. Individu memiliki kapasitas fisik untuk aktivitas tersebut 

3. Hasil dari aktivitas ini dapat diamati 
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d. Tahap motivasi 

Tahap motivasi merupakan tahap terakhir yang berfungsi sebagai 

penguatan. Penguatan akan informasi-informasi yang ada dalam 

memori seseorang. Penguatan dapat digunakan sebagai motivator untuk 

mempertahankan dan merangsang perilaku agar terwujud dalam 

kehidupan. Terdapat tiga cara pemberian penguatan menurut Bandura, 

yakni: 

1. Secara langsung dimana penguatan diberikan setealh adanya 

perilaku 

2. Vicarious reinforcement, akibat yabg dirasakan seakan berlaku 

pada diri sendiri walaupun hanya dengan melihat orang lain 

3. Self-reward, memotivasi diri sendiri 

2.3.1.3   Faktor-faktor dalam melakukan imitasi 

Dalam proses imitasi tidak berlangsung secara otomatis, namun imitasi 

dipengaruhi oleh sikap menerima terhadap apa yang telah diamati. Beberapa 

faktor seseorang dalam melakukan imitasi sebagai berikut: 

a. Faktor psikologis 

Faktor psikologi yang berperan yaitu aspek kognitif, yaitu 

bagaimana manusia memikirkan dan melakukan interpretasi 

terhadap pengalaman yang diperolehnya sehingga seseorang 

melakukan imitasi. Menurut Mussen dan Conger (1989; dalam 

Afriani, 2014) imitasi dapat terjadi dari tanggapan suatu 

keinginan untuk mirip dengan tokoh yang menjadi idola. 
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b. Lingkungan keluarga 

Imitasi berlangsung dimulai dari lingkungan keluarga. 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling 

berpengaruh, setelah itu baru lingkungan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat. 

c. Media massa 

Imitasi melalui media massa sangat cepat berkembang. Pada 

era komunikasi media massa merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh lebih dari yang lain, karena dilihat dengan terus 

menerus dan secara berulang-ulang tayangan merupakan suatu 

pesan dalam bentuk suara, grafik, karakter, baik yang bersifat 

interaktof ataupun tidak yang kemudian diterima melalui 

perangkat penerimaan pesan dan dipertunjukkan (Kurniasih, 

2004; dalam Afriani, 2014). 

d. Interaksi sosial dengan teman sebaya 

Interaksi dengan teman sebaya juga sangat mempengaruhi 

proses imitasi yang terjadi. Melalui interaksi sosial dengan 

teman sebaya individu berbaur dengan kehidupan yang nyata 

didalam masyarakat, disitulah mereka mendapatkan informasi-

informasi dan dorongan untuk melakukan sesuatu berdasarkan 

apa yang telah mereka sepakati (Afriani, 2014). 

Nurudin (2011) juga mengemukakan terdapat dua faktor utama yang 

mempengaruhi proses terbentuknya suatu efek atau pengaruh, yaitu faktor 



35 
 

individu dan faktor sosial. Faktor individu cenderung dipengaruhi oleh 

pemikiran psikologi, yaitu: Selective attention adalah individu cenderung 

memperhatikan dan menerima terpaan pesan media massa (dalam hal ini situs 

jejaring sosial) yang sesuai dengan pendapat dan minatnya, serta menghindari 

pesan-pesan yang tak sesuai dengan pendapat dan minatnya tersebut. 

Sedangkan faktor sosial cenderung pada melihat seorang individu dalam 

kerangka lebih luas sebagai gejala sosial, dimana individu berhubungan dengan 

orang lain, memahami orang lain, dan ikut merasakannya. 

 

2.4 Mitos Kecantikan 

2.4.1   Definisi Cantik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cantik” memiliki arti 

yaitu jelita, elok, indah dari bentuk fisik seseorang. Dalam masyarakat, 

kecantikan memiliki standar yang ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri. 

Tubuh perempuan dikatakan cantik identik dengan kulit putih, mulus, dan 

kencang serta memiliki lekukan tubuh dan menonjolkan kemontokan bagian 

organ tertentu, seperti dada dan pinggul (Kasiyan, 2008; dalam Rahmawati, 

2017). Seiring dengan berkembangnya jaman, definisi mengenai kecantikanpn 

juga berubah dari masa ke masa, seperti berikut: 
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1. Era 1800-an 

Standarisasi cantik pada era 1800an adalah perempuan yang 

memiliki tubuh berisi. 

2. Era 1900-an 

Pada era 1900an, perempuan yang memiliki tubuh kurus dianggap 

fashionable. Dari situlah, banyak perempuan-perempuan tertarik untuk 

menurunkan berat badan mereka dengan berolahraga. Pada era ini rata-rata 

berat badan perempuan kala itu adalah 63 kilogram dengan tinggi 160cm. 

3. Era 1920 

Perempuan yang memiliki badan kurus lurus dan memiliki dada rata 

menjadi tren setelah perang dunia 1, sehingga pada era itu perempuan-

perempuan mengikat dada mereka untuk mendapatkan bentuk dada yang 

rata. Karena pada masa itu, vitalitas tubuh menjadi perhatian masyarakat 

yang menyebabkan tubuh berisi dianggap pemalas. 

4. Era 1940 

Perempuan yang memiliki tipe muka yang kemayu dan keibuan 

seperti Inggrid Bergman menjadi tren. Selain itu, Lena Horne juga menjadi 

tren, karena dia menjadi model berkulit hitam pertama yang tembus 

Hollywood. 

5. Era 1950 

Era pada saat Marilyn Monroe menjadi ikon dengan rambut pirang, 

badan kurus, dan payudara berisi dianggap menarik. 
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6. Era 1960 

Era dimana model bernama Twiggy dengan berat badan 41kg 

menjadi pusat perhatian perempuan dengan alis yang tipis menjadi tren kala 

itu. 

7. Era 1970 

Pada era ini keinginan perempuan untuk menjadi kurus semakin 

tinggi karena adanya terpaan dari media kala itu yaitu majalah. Model yang 

menjadi ikon saat itu ialah Farah Fawcett yang memiliki rambut ikal dan 

pirang. 

8. Era 1980 

Memiliki tubuh fit menjadi tren saat itu, karena memiliki tubuh yang 

kurus saja tidak cukup. Sehingga pada era itu banyak para perempuan yang 

melakukan aerobik. 

9. Era 2000-an 

Era dimana Angelina Jolie menjadi ikon akan standarisasi cantik, 

yaitu bertubuh kurus, tinggi, berbibir tebal, dan beralis tebal dengan mata 

yang bulat menjadi idaman perempuan-perempuan (Anindya, 2017).  

2.4.2   Mitos Kecantikan 

Mitos merupakan tipe wicara, mitos bukanlah sembarang tipe. Bahasa 

membutuhkan syarat khusus agar dapat dikatakan mitos. Mitos merupakan 

sistem komunikasi dimana mitos sendiri adalah sebuah pesan. Pesan bias terdiri 

dari berbagai bentuk tulisan atau representasi (Barthes, 2015). 
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Mitos kecantikan saat ini telah sedikit bergeser, karena mitos 

kecantikan harus dilihat dengan yang jauh lebih jernih. Dulunya sosok 

keturunan Kaukasian yang memiliki bentuk badan lekukan dan memiliki 

payudara yang penuh diasumsikan oleh media massa sebagai tren. Perempuan 

dari kulit berwarna jarang ditampilkan sebagai model panutan. (Wolf, 2004). 

Namun seiring dengan berkembangnya jaman, mitos mengenai 

kecantikan telah berubah, sosok wanita ideal saat ini adalah sosok yang kurus, 

dan perempuan dengan kulit berwarna sekarang ini adalah ikon fesyen yang 

paling dikagumi. Kate Betts mengakui dalam rubrik Gaya majalah New York 

Times bahwa dia telah membatalkan kemunculan aktris berbakat Renee 

Zellweger sebagai sampul majalah Vogue karena Renee dianggap “teralu 

gemuk”. Berat badan Renee sama dengan berat badan rata-rata perempuan. 

Sekarang ini rata-rata para model fesyen bahkan tubuhnya lebih kurus 

dibandingkan orang-orang Amazon tahun 80-an dan 90-an (Wolf, 2004: 18). 

Sama seperti yang dikatakan oleh Mulyana (2013), citra tubuh 

perempuan yang ditayangkan oleh media secara berulang-berulang yaitu 

mengenai tubuh perempuan yang distandarkan dengan tubuh “supermodel” 

yang memiliki badan proporsional, tinggi, dan ramping. Perempuan-

perempuan yang mengaplikasikan standar kecantikan dalam dirinya dengan 

berdiet atau melakukan kebugaran adalah mencerminkan keterikatan tubuh 

dengan identitas (Giddens, 1991), serta pentingnya citra tubuh dari luar adalah 

untuk merepresentasikan diri dalam interaksi sosial dalam masyarakat modern 

mutakhir (Turner, 1996 dalam Mulyana, 2013). 
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Perempuan-perempuan yang berusaha mempercantik tubuh mereka 

dalam penelitian Davis (1995) bukanlah seperti merpati-merpati yang tertipu. 

Mereka merupakan khalayak aktif yang menginterpretasikan, berpengetahuan, 

dan beragam, yang memberi makna terhadap citra-citra budaya akan 

kecantikan perempuan yang kemudian menegosiasikan hubungan mereka 

dengan tubuh mereka sendiri dalam hubungan antara fesyen dan kecantikan 

(Bartky, 1990). Mereka menerapkan standar-standar kecantikan terhadap 

tubuh mereka sendiri untuk mengikuti cantik secara ideal (Mulyana, 2013). 

Mitos kecantikan mengatakan bahwa: Kualitas yang disebut dengan 

“cantik” benar-benar ada secara objektif dan universal. Perempuan pastilah 

ingin memiliki kecantikan dan laki-laki pastilah ingin memiliki perempuan 

yang cantik (Wolf, 2004: 29). 

Sebelum revolusi industri, rata-rata perempuan tidak punya selera yang 

sama dengan standar kecantikan wanita. Hal ini berbeda dengan perempuan 

modern yang mengalami mitos kecantikan sebagai perbandingan yang terus 

menerus dengan standar fisik ideal yang disebarluaskan secara massal (Wolf, 

2004: 33). 

Demi dikatakan cantik secara ideal, perempuan melakukan apapun 

untuk dianggap cantik oleh lingkungannya. Menggunakan kosmetik, 

menguruskan badan, melakukan diet, hingga operasi plastik merupakan upaya-

upaya yang dilakukan perempuan untuk mencapai standarisasi cantik. 

Penampilan secara fisik merupakan syarat utama untuk bisa dikatakan cantik 

(Worotitjan, 2014; dalam Anindya, 2017). 
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Terdapat empat komponen perbedaan mengenai budaya cantik yang 

ada di Perancis, yaitu: 

1. Komponen pertama adalah dengan adanya perkembangan yang 

pesat akan pengaruh televisi dan iklan media cetak yang 

mempengaruhi harapan masyarakat akan pesona kecantikan secara 

fisik.  

2. Kedua adalah bersinarnya Paris akan fashion industry dan 

kepopularitasan desainer-desainer dari Paris yang mendorong 

masyarakat bahwa ada beberapa macam female figure. 

3. Ketiga, perkembangan pengetahuan dan medis di Perancis 

membantu menguatkan ide apabila badan yang sehat bukan hanya 

dengan memiliki tubuh yang langsing tapi dengan terlihat muda dan 

cantik. Sehingga, banyak perempuan khawatir bagaimana badan 

mereka terlihat. Terjadi kesalahan pada waktu itu ketika para 

perempuan justru memilih menggunakan korset dibandingkan 

dengan berolah raga dan diet.  

4. Keempat, hasil riset terbaru membuktikan bahwa terjadi 

perkembangan pesat pada nilai kecantikan suatu individu dengan 

cara kompetisi yang tidak sehat (Martin, 2014: 49).   

Selain ke-empat komponen tersebut terdapat juga alasan lain yang 

menjadikan “beauty culture” berkembang, yaitu berawal dari abad ke 

delapan belas, kota Paris marak adanya dengan plastic surgery atau operasi 

plastik. Terbukti dengan adanya "beauty culture" yang tersebar di Paris. 

Kemudian pada awal abad ke sembilan belas, pergerakan budaya baru ini 
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terus berkembang pesat yang tidak hanya pada kalangan perempuan saja 

namun sudah menjadi sesuatu yang lebih umum. Masyarakat Paris memiliki 

perkembangan sejarah yang panjang terkait dengan perkembangan 

meningkatkan penampilan dirinya. Contoh awal adanya operasi plastik 

yang pertama pada abad tersebut adalah ketika seorang wanita kaya raya 

Paris melakukan operasi dengan gigi depannya yang ia dapatkan dari 

pembantu di rumahnya dan kala itu operasi dieksekusi oleh Dr. Ambroise 

(Martin, 2014: 48). 

2.4.3 Make-up 

Make-up memiliki kekuatan tersendiri bagi seorang perempuan untuk 

mendapatkan tingkat kesenangan dan kepuasan tersendiri. Make-up dapat 

membuat seseorang merasa bahagia dan dapat melupakan akan masalahanya 

ketika itu hanya dengan rasa senang yang timbul dari menggunakan riasan 

wajah yang sesuai dengan kepribadiannya (Quant, 1998). 

Dalam bukunya Classic Make-up & Beauty, Quant membagi riasan 

wajah dalam delapan macam, yakni: 

1. Natural Look 

Atau "barely there" adalah salah satu teknik make-up yang 

tersulit dibandingkan dengan teknik make-up yang lainnya. Dalam 

membuat look "barely there" membutuhkan cahaya yang memadai, 

sentuhan yang penuh teknik, pemilihan warna yang harus hati-hati. 

Tujuan dari "barely there" look adalah untuk memberikan warna 

kulit muka yang sehat bersinar dengan menggunakan foundation 
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dan pemerah pipi yang dapat meningkatkan kehalusan warna kulit 

daripada menyamarkannya. Selain itu pada bulu mata 

menggunakan mascara yang tipis, dan pada bibir menggunakan 

tipis pewarna bibir. Untuk eyeshadow menggunakan warna rosy 

pink theme yang senada dengan perona pipi yang digunakan. 

2. Forties Glitz 

Forties Glitz merupakan look make-up dimana dengan 

menggunakan penampakan eyeliner yang kuat, menggunakan matte 

make-up, dan yang terpenting adalah menggunakan pewarna bibir 

merah merona yang terispirasi dari gambar-gambar seperti pada 

tahun 1940an. Alis dibuat dengan terlihat melengkung rapi untuk 

menegaskan tampilan dari eyeliner, serta harus pandai dalam 

mengaplikasikan perona pipi supaya tulang pipi terlihat diatas dan 

dengan sempurna terlihat. Look ini sangat cocok digunakan 

dimalam hari karena dapat memberikan kesan yang menonjol dan 

memiliki rasa akan nostalgia yang indah. 

3. Ice Maiden  

Ice Maiden merupakan look make-up yang memiliki karakter 

kuat dan memiliki kesan yang cool yaitu dengan memberikan warna 

eyeshadow yang pucat seperti warna putih, lilac, merah muda, dan 

coral dimana dapat memberikan kesan yang frosty. Warna 

eyeshadow yang pucat juga digunakan dalam meng-highlight 

tulang pipi yang dapat membantu meningkatkan tingkat frosty 

effect. Bulu mata dan alis menggunakan warna coklat yang halus 
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serta pewarna bibir dan perona pipi berwarna orange. Look ini 

sangat cocok digunakan ketika saat winter time. 

4. Sixties Style  

Sixties Style merupakan look make-up yang menonjolkan sisi 

gelap, yaitu smokey eyes dengan warna lipstik yang pucat seperti 

style make-up era 1960-an. Warna eyeshadow yang menyerupai 

warna arang dibuat melingkar dimata kemudian atas dan bawah 

bulu mata dirias menggunakan maskara yang berwarna hitam. Hasil 

dasar yang lembut membantu menonjolkan bagian mata yang 

mencolok, dan hasil lembut oleh blusher memberikan tampilan 

wajah yang bersinar sehat. 

5. Autumn Glamour  

Autumn Glamour merupakan tampilan riasan wajah yang 

banyak menggunakan warna pada riasan mata atau banyak 

menggunakan warna eyeshadow namun dibuat dengan cara yang 

halus tipis sehingga terlihat glamor. Riasah wajah ini dapat 

digunakan dipagi dan pada malam hari yang dapat disesuaikan 

dengan banyak pilihan warna dari warna gelap ke warna-warna 

yang terang seperti merah muda. Riasan pada mata yang tipis dan 

halus diimbangi dengan penggunaan pewarna bibir yang gelap, 

sensual, dan dibuat full lips. 

6. Pretty Face 

Pretty Face look merupakan look make-up yang memiliki 

tampilan warna pastel. Tampilan make-up seperti ini menggunakan 
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sedikit teknik dalam pembuatannya sehingga lebih mudah. Warna 

lilac dan biru digunakan pada seluruh area mata untuk 

mengimbanginya maka digunakan pewarna bibir berwarna merah 

muda begitu juga dengan perona pipinya. Untuk bagian alis dibuat 

melengkung rapi yang bertujuan unutuk menonjolkan tampilan 

mata supaya terlihat lebih lebar dan menonjolkan warna pastel pada 

bagian eyeshadow-nya. Tampilan make-up ini cocok digunakan 

pada midsummer time. 

7. Active Aqua 

Active Aqua adalah look make-up yang mana didesain untuk 

tampilan outdoor yang water proof yaitu cocok digunakan pada 

musim panas dengan jangka waktu yang lama. Dengan cara 

memberikan riasan pada mata yang terang dengan menggunakan 

eye foundation, dan menggunakan mascara berwarna hitam pekat 

yang water proof. Ditambah dengan menggunakan perona pipi 

berwarna coklat dan pewarna bibir orange menambah kesan glamor 

yang ditujukan pada tampilan makeup yang casual sporty. 

8. Spring Bride 

Spring Bride adalah tampilan riasan wajah yang digunakan 

khusus pada waktu tertentu yang sangat penting. Rahasia dari 

tampilan seperti ini adalah memberikan kesan pesona namun tidak 

terlihat kaku dan berat. Kulit wajah terlihat natural dan segar 

dengan sentuhan warna foundation yang pucat, dengan sedikit 



45 
 

perona pipi berwarna kecoklatan, dan riasan area mata yang bersih, 

serta pewarna bibir yang cenderung gelap (Quant, 1998). 

 

2.5 Semiotika dalam Komunikasi  

2.5.1 Semiotika untuk Mengungkap Suatu Makna 

  Secara etimologis, istilah “semiotic” berasal dari bahasa Yunani yaitu 

“semeion” yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu 

yang atas dasar konvensi sosial yang telah terbangun sebelumnya, dan dapat 

dianggap mewakiliki sesuatu yang lain. Secara terminologis, semiotik 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, 

peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda (Eco, 1979; dalam 

Sobur, 2009: 95). Menurut Preminger (dalam Sobur, 2009: 96) semiotika 

adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial 

dalam masyarakat dan kebudayaan merupakan sebuah tanda-tanda. Semiotika 

mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. 

Dalam pencarian suatu makna, manusia akan melakukan berbagai hal 

yang ada disekitar mereka. Dari situlah dapat dikatan manusia sebagai homo 

signans. Hal ini berkaitan dengan manusia dalam mencari suatu makna dalam 

semiotika, karena selalu ada fakta dibalik suatu makna (Hoed, 2014: 3).  

Semiotika dan semiologi dalam sejarah linguistik biasanya merujuk 

pada kajian studi yang mempelajari suatu makna arti suatu lambing ataupun 

tanda. Perbedaan orientasi tersebut merujuk pada dua tradisi. Pada tahun 1857-
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1913, Ferdinand de Saussure dari benua Eropa mencetuskan istilah semiologi. 

Sedangkan pada tradisi Amerika, dimunculkan oleh seorang filsuf aliran 

pragmatik Charles Sanders Pierce. Semiologi menurut Saussure adalah ilmu 

yang mengkaji tanda-tanda yang ada di masyarakat yang memiliki tujuan untuk 

menunjukkan terbentuknya tanda-tanda serta kaidah-kaidah yang 

mengaturnya. Sementara Sanders Pierce, dasar dari semiotika adalah konsep 

tentang tanda, dimana tanda tak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang 

telah tersusun, dunia yang selama tak jauh dari manusia, karena manusia tidak 

akan dapat menjalin hubungan dengan reaklitas (Sobur, 2006). 

2.5.2 Macam-macam Semiotika  

Hingga sekarang ini terdapat Sembilan macam semiotika, yakni: 

1. Semiotika Analitik 

Semiotika analitik adalah semiotika yang khusus digunakan 

untuk menafsirkan sistem tanda. Berdasarkan apa yang dikatakan 

oleh Pierce, semiotika memiliki objek yaitu tanda dengan cara 

menafsirkannya menjadi sebuah ide dan makna. Ide berkaitan 

dengan lambing, sedangkan makna merupakan beban yang ada pada 

lambang.  

2. Semiotika Deskriptif 

Semiotika deskriptif memiliki perhatian pada sistem tanda 

yang dialami pada masa sekarang walaupun terdapat tanda yang 

berasal dari masa lampau yang memiliki tanda yang sama seperti 

sekarang. 



47 
 

3. Semiotika Faunal-Zoosemiotic 

Semiotika faunal-zoosemiotic menaruh perhatian pada 

sistem tanda yang berasal dari hewan. 

4. Semiotika Kultural 

Semiotika kultural adalah semiotika yang digunakan untuk 

menganalisa sistem tanda yang terdapat dalam suatu kebudayaan. 

5. Semiotika Naratif 

Semiotika naratif adalah semiotika yang khusus digunakan 

untuk membahas sistem tanda dalam suatu narasi dari cerita lisan. 

6. Semiotika Natural 

Semiotika natural adalah semiotika yang digunakan untuk 

menganalisa sistem tanda yang berasal dari alam. 

7. Semiotika Normatif 

Semiotika normatif merupakan semiotika yang digunakan 

unutuk membahas sistem tanda menyangkut tentang norma-norma 

yang dibuat oleh manusia. 

8. Semiotika Sosial 

Semiotika sosial adalah semiotika yang digunakan unutk 

menganalisis lambang kata ataupun kalimat yang berasal dari 

manusia.  

9. Semiotika Struktural 

Semiotika structural adalah semiotika yang khusus 

menganalisa tanda yang diwujudkan melalui bahasa (Sartini, 2007). 
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2.5.3 Semiotika Menurut Para Ahli 

2.5.3.1   Semiotika oleh Charles Sanders Peirce (1834-1914) 

Charles Sanders Peirce adalah seorang filsuf Amerika yang orisinal dan 

multidimensional. Peirce terkenal melaui teori tentang tanda. Tanda menurut 

Peirce adalah suatu bentuk perwakilan atas sesuatu bagi seseorang. Namun, 

perumusan Peirce tentang ini dianggap terlalu sederhana yang membuatnya 

menyalahi fungsi tanda itu sendiri yaitu, tanda A menunjukkan fakta (objek B), 

yang ditafsirkan menjadi C. Hal inilah yang membuat suatu tanda tidak pernah 

menjadi entitas tunggal tetapi memiliki tiga aspek tersebut. Peirce mengatakan 

bahwa tanda itu sendiri merupakan contoh dari kepertamanaan, yang mana 

objeknya adalah kekeduaan, dan penafsirnya adalah contoh dari keketigaan. 

Keketigaan yang ada dalam konteks pembentukan tanda juga membangkitkan 

semiotika yang tak terbatas (Sobur, 2006). 

Peirce terkenal sebagai pemikir yang argumentatif dan sebagai filsuf 

Amerika yang paling asli dan multidimensional. Teori oleh Peirce sering 

disebut dengan “grand theory” karena gagasan yang diutarakan oleh Peirce 

memiliki sifat yang menyeluruh dan dijelaskan secara deskripsi yang struktural 

(Wirapraja, 2015). 
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Gambar 2.2 

Proses Semiosis Interpretant-Representamen-Object Tanda oleh Peirce 

 

 

(Sumber: Wirapraja, 2015) 

Gambar diatas merupakan teori segitiga yang dimiliki oleh Peirce yang 

terdiri dari tiga elemen yaitu representamen atau tanda, object, dan 

interpretant. Tanda (representamen) merupakan bentuk fisik yang dapat 

dikenali dengan panca indera manusia. Hal yang merepresentasikan tanda 

merupakan interpretant yang nantinya akan mengacu pada suatu object 

(Wirapraja, 2015). 

Berdasarkan objeknya, Peirce membagi tanda atas ikon, indeks, dan 

simbol. Ikon adalah tanda yang menghubungkan antara penanda dan 

petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah. Ikon merupakan hubungan 

antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan. Indeks adalah tanda 

yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang 

bersifat kausal atau hubungan sebab akibat dimana tanda mengacu langsung 

pada kenyataan. Berdasarkan interpretant, tanda (sign, representamen) dibagi 
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atas rheme, dicent sign, dan argument. Rheme adalah tanda yang 

memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan pilihan. Dicent sign adalah 

tanda sesuai kenyataan. Argument adalah tanda yang langsung memberikan 

alasan tentang sesuatu (Sobur, 2006: 41-42).  

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Peirce (Pateda, 2001; dalam Sobur 

2006) membagi tanda menjadi sepuluh jenis, yakni: 

1. Qualisign  

Adalah kualitas sejauh yang dimiliki oleh tanda. 

2. Iconic sigsign 

Tanda yang memperlihatkan kemiripan 

3. Rhematic indexical sinsign 

Tanda berdasarkan pengalaman langsung, yang secara langsung 

menarik perhatian karena kehadirannya disebabkan oleh sesuatu. 

4. Dicent sigsign 

Tanda yang memberikan informasi tentang sesuatu. 

5. Iconic legisign 

Tanda yang menginformasikan norma atau hokum. 

6. Rhematic indexical legisign 

Tanda yang mengacu pada objek tertentu. 

7. Dicent indexical legisign 

Tanda yang bermakna informasi dan menunjuk subjek informasi. 
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8. Rhematic symbol  

Tanda yang dihubungkan dengan objeknya melalui asosiasi ide 

umum. 

9. Dicent symbol atau proposition 

Tanda yang langsung menghubungkan dengan objek melalui 

asosiasi dalam otak. 

10. Argument  

Tanda yang merupakan iferens seseorang terhadap sesuatu 

berdasarkan alasan tertentu. 

2.5.3.2 Semiotika oleh Ferdinand de Saussure (1857-1913) 

Ferdinand de Saussure adalah tokoh besar asal Swiss. Saussure terkenal 

karena teori simbolnya. Menurut Saussure seperti yang dikutip oleh Eco, tanda 

memiliki dua entitas yaitu signifier dan signified atau wahana “tanda” dan 

“makna” atau “penanda” dan “petanda”. Hubungan antara penanda dan 

petanda ditetapkan berdasarkan sistem kaidah yang dinamakan langue, yang 

dapat disangkal bahwa semiotika Sasussure akan menjadi semiotika 

signifikansi. Kata Eco, Saussure tidak memberikan batasan secara jelas 

mengenai pengertian petanda, Saussure baru sampai imaji mental, sebuah 

konsep, dan realitas psikologis (Eco, 1976; dalam Sobur, 2009). 

Menurut Saussure, tanda “mengekspresikan” gagasan sebagai kejadian 

mental yang berhubungan dengan pikiran manusia, yang secara implisit tanda 

dianggap sebagai alat komunikasi antara dua orang manusia yang secara 

disengaja dan bertujuan unttuk menyampaikan suatu maksud. Kekhasan teori 
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oleh Saussure terletak pada kenyataan bahwa ia menganggap bahasa sebagai 

sistem tanda (Sobur, 2009). 

Pokok-pokok pikiran linguistik de Saussure yang utama mendasarkan 

diri pada pembedaan dari beberapa pasangan konsep pertama, konsep 

mengenai bahasa dengan pasangan konsep langue dan parole. Kedua, dua jenis 

pendekatan dalam linguistik, yaitu singkronik dan diakronik. Ketiga, 

konsepnya tentang tanda dengan pasangan penanda dan petanda. Saussure 

mendefinisikan tanda sebagai satuan yang terdiri atas penanda dan petanda. 

Hubungan antara penanda dan petanda arbitrer (Leitch, 1983; dalam Faruk, 

2001). Sesuatu dapat menjadi tanda apabila ada system tanda yang bersifat 

diferensial (Sobur, 2009). 

Sedikitnya ada lima pandangan dari Saussure dikemudian hari menjadi 

peletak dasar dari strukturalisme Levi-Strauss, yaitu signifier (penanda) dan 

signified (petanda); form (bentuk) dan content (isi); langue (bahsa) dan parole 

(tuturan, ujaran); synchronic (singkronik) dan diachronic (diakronik); serta 

syntagmatic (sintakmatik) dan associative (asosiatif) (Sobur, 2006). 

2.5.3.3   Semiotika oleh Roland Barthes 

Dalam kehidupan sosial manusia, bahasa merupakan suatu media untuk 

mengkomunikasikan makna kultural. Bahasa menjadi media yang sangat 

berkontribusi membangun pengetahuan tentang diri dan dunia sosial. Setelah 

memahami sebuah kebudayaan yang kemudian mengeksplorasi berbagai 

makna yang dihasilkan secara simbolis melalui praktik signifikasi bahasa. Hal 



53 
 

ini merupakan awal cakupan dari semiotika studi tentang tanda oleh Ferdinand 

de Saussure. 

Karena dianggap studi linguistik oleh Saussure terlalu sempit, 

selanjutnya Roland Barthes memakai pendekatan Saussure untuk melakukan 

modifikasi dan menerapkannya pada praktek kebudayaan pop yang 

dimaksudkan dapat menunjukkan bagaimana suatu peristiwa membentuk suatu 

makna. Istilah tersebut disebut mitologi Roland Barthes (Barker, 2004; dalam 

Maulana, 2016). Roland Barthes berpendapat bahwa bahasa merupakan sebuah 

sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu 

dalam waktu tertentu (Sobur, 2006: 63). 

Teori semiotika Barthes dikembangkan dari teori petanda-petanda yang 

dicetuskan oleh Ferdinand de Daussure (Sobur, 2006). Barthes adalah seorang 

pemikir strukturalis yang berasal dari Prancis, Barthes mempratikkan model 

linguistik dan semiologi dari Saussure. Menurut Barthes, semiologi pada 

dasarnya mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) dan memaknai 

suatu hal-hal (things). Memaknai yang berarti objek-objek tidak hanya 

membawa suatu informasi dan berkomunikasi saja, namun memaknai yaitu 

mengkonstitusi sistem terstruktur dari suatu tanda itu sendiri (Kurniawan, 

2001; dalam Sobur, 2006). 

Konsep semiologi menurut Barthes terdapat dua tataran yaitu, 

pemaknaan tataran pertama (denotative) dan system pemaknaan tataran kedua 

(konotative). Cobley dan Jansz (dalam Sobur, 2006) menjelaskan bahwa 

denotative sign (tanda denotatif) terdiri atas penanda dan petanda. Namun, 
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disaat yang bersamaan pula tanda denotatif juga merupakan penanda konotatif. 

Tanda konotatif menurut Barthes mengandung kedua bagian tanda denotatif 

yang menjadi landasan keberadannya. Ini merupakan sumbangan Barthes 

terhadap penyempurnaan semiologi milik Saussure, yang berhenti pada tataran 

denotatif. 

Petanda menurut Barthes merupakan sifat petanda yang muncul dimana 

memfokuskan pada tingkat realitasnya atau fakta yang melekat pada suatu 

petanda tersebut, singkatnya petanda adalah representasi mental dari suatu 

objek tersebut (Barthes, 2017). 

Gambar 2.3 

Peta Tanda Roland Barthes 

 

 (Sumber: PaulCobley&Litza Jansz, 1999; dalam Sobur, 2006: 69) 

Konotasi dalam kerangka Barthes disebut sebagai mitos yang memiliki 

fungsi sebagai pengungkap dan pemberi pembenaran terhadap nilai-nilai 

dominan yang berlaku pada periode tertentu. Mitos memiliki tiga pola dimensi, 

yaitu penanda, petanda, dan tanda itu sendiri. Mitos merupakan suatu sistem 
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pemaknaan tataran kedua. Barthes menempatkan mitos dan ideologi karena 

dalam keduanya saling berhubungan antara petanda konotatif dan penanda 

konotatif dimana keduanya terjadi secara termotivasi (Budiman, 2001; dalam 

Sobur, 2006). Menurut pandangan Barthes, mitos merupakan bahasa kedua 

yang berbicara tentang bahasa pada tingkat pertama, yang artinya tanda pada 

signifikasi pertama (penanda dan pertanda) membentuk makna denotasi 

menjadi penanda pada urutan kedua makna mitologis konotasi. Berikut 

merupakan rumusan signifikasi dan mitos: 

Gambar 2.4 

Signifikansi dan Mitos Roland Barthes 

 

 (Sumber: Nawiroh Vera, 2014: 30) 

Barthes memiliki 3 konsep dalam memahami suatu objek dalam 

keilmuan fotografi yaitu operator, spektrum, dan spektator dimana operator 

merupakan si fotografer itu sendiri, spektator adalah orang-orang yang 

nantinya akan mengamati, atau audiens khalayak yang akan melihat karya 
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tersebut, dan yang terakhir adalah spektrum itu sendiri dimana berarti suatu 

karya itu sendiri yang segaja dibuat oleh si operator (Barthes, 1982: 9). 

Scene menurut Roland Barthes dalam bukunya Imaji Musik Teks, scene 

dibagi menjadi dua bagian yaitu:  

1. Lapisan Informasional  

Lapisan informasional merupakan informasi-informasi yang 

dapat diserap dari latar atau setting, kostum, tata letak, karakter, 

kontak, atau relasi yang terjadi diantara pelaku, dan apa yang 

sedang dilakukan oleh tokoh tersebut yang tampak dapat dilihat 

secara visual. 

2. Lapisan Simbolis  

Lapisan simbolis merupakan makna yang terdapat dalam 

sebuah karya. Lapisan simbolis terbagi dalam simbolis referensial 

atau simbol-simbol acuan, simbolis diegetis yang dimaksud adalah 

pandangan akan suatu objek tertentu, dan simbolisme eisensteinian 

yang berarti dijabarkan dalam suatu analisis kritis (Barthes, 2010: 

41).  

2.5.3.4 Semiotika oleh Umberto Eco 

Umberto Eco memiliki gagasan bahwa semiotika merupakan teori yang 

dusta. Ia mengemukakan bahwa semiotika pada prinsipnya merupakan ilmu 

yang dipergunakan untuk berbohong. Menurut Umberto Eco, tanda dapat 

digunakan guna menyatakan kebenaran serta juga dapat digunakan unutuk 

menyatakan suatu dusta. Dari sini, dapat dipahami bahwa semiotika memiliki 

prinsip yang mempelajari segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 
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menyatakan suatu hal yang dusta. Apabila sesuatu tersebut tidak berlaku untuk 

mengungkap suatu yang dusta, maka sebaliknya juga tidak dapat digunakan 

unutuk menyatakan suatu kebenaran (Wirapraja, 2015). 

Eco adalah semiotikawan yang berusaha meletakkan teori semiotika 

sebagai teori membaca tanda melalui unit-unit kultural. Teorinya mengacu 

pada sebuah proses yang disebut semiosis, yang mana hal itu adalah sesuatu 

yang dapat berpengaruh, beraksi, dan digambarkan, dan itu semua adalah hasil 

dari kerjasama antara tanda, objek dan interpretan, teori tersebut sangat 

dipengaruhi oleh pemikiran Charles Sanders Peirce. Ada hal yang paling 

penting dalam penemuan Umberto Eco dalam semiotika, yaitu ia berhasil 

memisahkan semiotika signifikasi sebagai semiotika umum, dengan semiotika 

komunikasi melalui unit-unit kultural, walaupun landasan acuan utamanya 

masih bersifat signifikasional yang bekerja pada medan semantik. Setiap 

pembaca dapat memilah dan menganalisa tanda dengan sangat rinci, tetapi juga 

mengalami tumpang tindih yang tidak sama. Proses meraba-raba sebuah jalan 

itu akhirnya jatuh pada sebuah simpulan bahwa semiotika adalah sebuah jalan 

yang menolong pembaca untuk mendapatkan pemaknaan tanda yang lebih 

transparan tanpa harus mengetahui bahwa itu adalah kebenarannya. Sehingga 

banyak semiotikawan termasuk Eco sendiri, menganggap bahwa semiotika 

menjadi alat untuk berbohong dalam menjelaskan sebuah tanda (Rahman, 

2013: 1). 
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2.5.3.5 Semiotika oleh John Fiske 

John Fiske memiliki pandangan bahwa semiotika merupakan studi 

mengenai tanda dan cara tanda itu bekerja. John Fiske dalam menjelaskan 

mengenai semiotika, ia membahasnya dengan membagi menjadi tiga pokok 

bahasan penting, yakni: 

1. Tanda itu sendiri 

Tanda itu sendiri terdiri dari berbagai tanda yang berbeda dalam 

menyampaikan suatu makna, serta terkait dengan bagaimana manusia 

menggunakannya. Tanda dikonstruksi oleh manusia dan manusialah yang 

dapat memahami artiannya. 

2. Kode yang mengorganisasikan tanda 

Kode dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan 

masyarakat atas budaya yang dapat digunakan untuk menjelajah saluran 

komunikasi yang ada. 

3. Kebudayaan merupakan tempat tanda dan kode bekerja 

Hal ini tergantung dengan penggunaan atas kode-kode dan tanda-

tanda itu sendiri (Zamhari, 2016). 

2.5.4 Semiotika Visual 

Semiotika visual merupakan sebuah bidang studi semiotika yang 

menaruh khusus pada minat penyelidikan terhadap segala jenis makna yang 

disampaikan melalui indera penglihatan. Semiotika visual tidak hanya 

mencakup pengkajian akan seni rupa (seni lukis, patung, dan lain lain) atau 
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arsitektur semata, namun juga segala macam tanda-tanda visual yang dianggap 

bukan karya seni (Budiman, 2011: 9). 

Dalam sistem semiotika komunikasi visual sangat berkaitan dengan 

fungsi komunikasi yaitu fungsi tanda dalam menyampaikan pesan dari sebuah 

pengirim pesan kepada para penerima tanda yang berdasarkan aturan atau 

kode-kode tertentu. Unsur terpenting adalah muatan lokal dari semiotika itu 

sendiri atau kode kultural dan kode semantika yang memiliki sifat indigenous 

bagi masyarakat yang hidup di Indonesia khususnya masyarakat dengan 

kebudayaan Jawa (Tinarbuko, 2013). 

Perkembangan budaya visual telah memengaruhi cara berpikir dan cara 

memahami manusia dalam menatap dunia. Sekarang ini manusia lebih berpikir 

dengan visual (visual thinking) dengan cara mengambil alih sebagian cara 

berpikir tulisan (textual thinking). Berkembangnya citra-citra baru seperti 

media, sistem pengintaian, lingkungan virtual telah menciptakan sebuah 

transformasi kultural yang sudah mengubah model pengetahuan, kesadaran, 

pengalaman, kesenangan, fantasi mengenai dunia, serta menciptakan hubungan 

sosial baru melalui teknologi visual (Piliang, 2018: 77).   
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Gambar 2.5 

A Rhizome "map" of Visual Communication 

 

(Sumber: Smith, 2005: xx) 

Dari maps diatas dapat diketahui bahwa ilmu tentang semiotika 

merupakan bidang ilmu dari psikologi, sosiologi, antropologi, linguistik 

barulah pada kajian tentang semiotika dimana semiotika sendiri berasal dari 

semiotika visual pada ilmu komunikasi yang dapat digunakan untuk 

menganalisis film, video, fotografi yang dalam bagian art yang juga dapat 

berhubungan dengan history dan philosophy. 

Video memiliki bahasa tersendiri yang mana bahasa tersebut sudah 

diformulasikan secara internasional. Dalam dunia videografi, terdapat lima 

standar ukuran yang berkenaan dengan objek manusia yang terkait dengan 

variasi penempatan kamera sehingga menghasilkan gambar yang artistik. Ada 



61 
 

beberapa istilah dalam pergerakan kamera yang disepakati secara internasional 

dalam dunia broadcasting atau videografi, yaitu: 

a. Pan and tilt 

Pan adalah cara pengambilan gambar dengan menggerakkan badan 

secara horizontal, ke kiri maupun ke kanan tanda ada perubahan posisi 

kamera. Sedangkan tilt merupakan cara pengambilan gambar dengan 

cara menggerakkan tubuh kamera secara vertikal (ke atas atau ke 

bawah) tanpa menggeser posisi kamera. Makna dari teknik tersebut 

adalah untuk memberikan makna yang artistik untuk menghubungkan 

beberapa subjek yang memiliki posisi terpisah, menunjukkan sebab 

akibat, memperlihatkan hubungan antar bagian, mengalihkan perhatian 

audience, dan untuk menciptakan perasaan tegang. 

b. Zoom in/ zoom out 

Gerakan kamera menjauh dan mendekati objek dengan 

menggunakan tombol zooming yang terdapat pada kamera. Zooming 

memiliki kegunaan untuk memberikan kesan bergerak dengan cara 

mengubah panjang fokus dari lensa. Efek foto menggunakan teknik 

zooming adalah foto terkesan bergerak menuju suatu titik (tipsfotografi, 

2013). 

c. Fading 

Pergantian gambar secara perlahan. Fade in jika gambar muncul dan 

fade out gambar menghilang.  Cross fade jika gambar 1 dan 2 saling 

berganti secara bersamaan. Efek fading memiliki tujuan untuk 
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memisahkan alur suatu cerita ke alur yang lainnya seperti, pergantian 

jalan cerita, pergantian waktu, dan pergantian tempat (studiosini, 2018). 

d. Lighting 

Key light adalah cahaya utama dari hard light yang focus pada suatu 

objek. Sinar key light dapat menimbulkan bayangan serta dapat 

memberikan tekanan pada segi menarik dari wajah suatu objek. Fill light 

berfungsi mengurangi dan menghilangkan bayangan yang ditimbulkan 

oleh key light. Fill light juga berfungsi untuk mengurangi kontras dan 

menghilangkan wajah keras yang disebabkan oleh key light (Darwanto, 

2007; dalam Rahmawati, 2017). 

Selain itu diatas, terdapat juga teknik dalam pengambilan gambar 

dalam berbagai macam shot, diantaranya:  

a. Extreme long shot 

Disebut juga dengan extra long shot atau very long shot yaitu teknik 

pengambilan gambar dengan mencakup area yang luas yang 

dimaksudkan untuk mengikut sertakan elemen-elemen disekitar subjek 

utama dalam frame. 

b. Long shot 

Yaitu teknik pengambilan gambar dengan mengambil hanya area 

yang cukup untuk memperlihatkan seluruh tubuh subjek. Fungsinya 

adalah untuk menunjukkan suatu objek yang difoto beserta background-

nya. 
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c. Medium shot 

Teknik pengambilan gambar dari lutut kaki sampai ke kepala. 

Fungsi dari medium shot adalah untuk memperlihatkan objek dengan jelas. 

d. Close up 

Batas pengambilan gambar dari atas pinggang sampai atas kepala 

yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang 

objek yang difoto. 

e. Big close up 

Batas pengambilan gambar dari leher atau bawah dagu sampai diatas 

dahi atau batas kepala. Fungsinya adalah untuk menonjolkan ekspresi 

wajah yang dilakukan oleh objek. 

f. Extreme close up 

Hanya mengekspose bagian tertentu saja pada wajah yang 

bertujuan untuk memperlihatkan suatu detail dari objek (kelasfotografi, 

2015). 

Dalam dunia fotografi juga terdapat sudut pengambilan gambar atau angle 

berdasarkan posisi sebuah kamera dalam membidik objek foto, seperti: 

a. Bird Eye Angle 

Bird eye angle digunakan untuk membidik gambar dari sudut 

yang super tinggi dengan jarak yang jauh. Angle ini biasanya dipakai 

guna menunjukkan efek luas dan keramaian. Untuk dapat mendapatkan 

http://www.kelasfotografi.com/
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bird eye angle perlu berada di suatu tempat yang super tinggi seperti 

diatas gunung, atau dapat juga menggunakan drone. 

b. High Angle 

High angle adalah sudut pengambilan gambar yang posisi yang 

lebih tinggi dari objek yang difoto, sehingga kamera pada posisi 

menunduk kea rah bawah. Angle dari high angle memiliki tujuan untuk 

mendapatkan efek kecil atau luas. 

c. Low Angle 

Low angle merupakan istilah untuk sudut pengambilan 

gambar dari sudut yang rendah. Posisi kamera berada dibawah objek 

yang difoto. Efek dari menggunakan low angle adalah memiliki 

kesan besar dan menggambarkan gambar objek foto yang tinggi. 

d. Frog Eye Angle 

Frog eye angle digunakan untuk membidik gambar dari 

jarak yang dekat dan dari sudut yang rendah. Frog eye angle 

memberi kesan yang megah atau besar pada objek foto. 

e. Normal Angle 

Normal angle juga disebut sebagai eye level angle dimana 

dengan sudut pengambilan gambar sejajar dengan mata manusia. 

Efek yang dihasilkan dengan cara normal angle adalah suatu 

pandangan yang normal (Faisal, 2012). 
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1.5.4.1 Warna dalam Komunikasi 

Guna mengatasi masalah dalam mendeskripsikan dan mencocokan suatu 

warna, terdapat dua sistem klasifikasi yang telah ditemukan oleh para pakar tentang 

klasifikasi warna, yakni sistem warna oleh Albert Munsell dan sistem spesifikasi 

warna CIE (Kress dan Leuween, 2006).  

Secara psikologis J. Linschoten dan Drs. Mansyur menguraikan mengenai 

warna, yaitu warna-warna bukanlah suatu gejala yang hanya dapat diamati saja, 

warna itu mempengaruhi kelakuan, memegang peranan penting dalam penilaian 

estetis dan turut menentukan suka tidaknya kita akan bermacam-macam benda. 

Berikut merupakan potensi karakter warna yang dapat memberikan kesan pada 

seseorang: 

1. Hitam, merupakan warna yang paling gelap dari semua jenis warna. 

Hitam lekat dengan sifatnya yang gelap apabila dikaitkan dengan emosi 

seseorang adalah tentang kegelapan. 

2. Putih, merupakan warna yang paling terang yang juga memiliki makna 

berkebalikan dengan warna hitam. Warna putih erat kaitannya dengan 

sesuatu yang berbau kesucian dan cahaya. 

3. Abu-abu, adalah warna yang netral apabila dimaknai warna abu-abu 

tidak memiliki sifat yang spesifik. 

4. Merah, memiliki sifat seperti api yaitu panas, selain itu juga memiliki 

arti berkuasa, aktif, menaklukkan, suatu peringatan, bahkan juga tanda 

penyerangan, dapat juga memiliki sifat cinta. 
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5. Kuning, hamper sama seperti warna putih karena cenderung kearah 

yang terang. Sehingga warna kuning kerab dimaknai sebagai suatu 

keceriaan, kebahagiaan, dan hati-hati. 

6. Biru, memiliki makna yaitu tantangan, memiliki makna yang 

transenden, dan tak terhingga. 

7. Hijau, memiliki sifat yang tenang sehingga kadang memiliki konotasi 

dapat mengumpulkan daya-daya baru, hijau juga identic dengan 

tumbuhan hijau yaitu lingkungan, suatu kepuasan, perdamaian, dan sifat 

keselarasan serta keseimbangan. 

8. Pink, atau merah muda sangat identic dengan seorang perempuan, 

cantik, dan menarik. 

9. Orange, identik dengan warna-warna pada saat musim gugur yang 

penuh dengan kehangatan. 

10. Coklat, memiliki kesan yang hangat, berkaitan dengan bumi, terkadang 

juga sesuatu yang kotor. 

11. Ungu, bersifat kesetiaan dan rasa puas (Nurdian, 2009). 

 

 

 

 

 

 


