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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Persepsi 

1.1.1. Pengertian Dan Proses Persepsi 

Persepsi adalah salah satu aspek penting dari proses komunikasi. Persepsi begitu 

penting karena persepsi adalah inti dari sebuah komunikasi. Dikatakan sebagai inti 

komunikasi, karena semakin tinggi skala persamaan komunikasi antar individu, maka 

semakin tinggi pula intensitas komunikasi yang terjalin. Namun sebaliknya, jika 

persepsi antar individu tersebut kurang akurat, maka komunikasi yang terbentuk 

kurang efektif. Dalam kehidupan komunikasi yang terjadi sehari-hari betapa sering kita 

melibatkan persepsi terhadap apa yang ada di dunia. Misalnya, ketika kita berkunjung 

ke pantai dan memandang setiap objek yang ada disana. Kita melihat pemandangan di 

sekitar yang teduh dan indah. Kemudian, pemandangan yang kita lihat tersebut, 

diproses di dalam pikiran kita menjadi suatu persepsi, sehingga kita menyadari betapa 

indahnya dunia ciptaan Tuhan.  

Dalam pembentukan suatu persepsi, tentu banyak sekali faktor yang 

mempengaruhinya, akan tetapi sebelum itu kita akan mengulas terlebih dahulu definisi 

tentang persepsi. Persepsi menurut KBBI, mengandung arti sebagai suatu tanggapan 

(penerimaan) secara langsung dari sesuatu dan proses seseorang mengetahui suatu hal 

melalui panca inderanya. Berbagai macam definisi persepsi juga telah banyak 

disampaikan oleh para ahli. Rakhmat (2007:51) mengatakan persepsi adalah 
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pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

  Persepsi menurut Mulyana (2013:179) adalah proses internal yang 

memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari 

lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Persepsi diartikan 

Joseph A. Devito (dalam Mulyana:2013)  sebagai proses yang menjadikan kita sadar 

akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. 

Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss juga mengartikan persepsi sebagai suatu 

proses aktif : Setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan 

semua pengalamannya secara selektif.  Menurut J. Cohen (dalam Mulyana,2013:180) 

persepsi didefinisikan sebagai interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representative 

objek eksternal ; persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di 

luar sana. 

Berdasarkan banyaknya definisi yang diungkapkan oleh para ahli, maka 

disimpulkan bahwa persepsi adalah sebuah proses penafsiran dari rangsangan yang 

diterima oleh indra manusia dan kemudian di interpretasikan dengan berbeda-beda. 

Dari kesimpulan definisi persepsi yang sudah disebutkan diatas dapat kita lihat 

proses persepsi terjadi karena adanya objek atau pristiwa sebagai stimulus yang diamati 

oleh seseorang yang kemudian menghasilkan penafsiran dan pemaknaan tertentu dari 

apa yang telah disaksikan oleh seseorang tersebut. New Comb (dalam Walgito 1981) 

mengemukakan tentang proses persepsi, yaitu bahwa proses perseptual dengan 
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sendirinya terjadi pada permukaan interaksi , tetapi proses-proses tersebut tidak hanya 

berhenti sampai disitu. Dalam mempersepsikan obyek tertentu, individu akan melalaui 

beberapa tahapan, diantaranya :  

 Tahap I : Individu menghadapi suatu obyek atau stimulus.  

 Tahap II : Individu menyadari bahwa dihadapannya ada stimulus, sehingga 

individu dapat mengamati stimulus yang ada (berinteraksi), kemudian dalam 

melaksanakan dan menerimanya ada bersifat langsung dan ada yang tidak 

(melalui informasi).  

 Tahap III : Dengan melalui pengetahuan yang dimiliki, individu dapat 

mengenal obyek yang dihadapi. Pada tahap ini tidak mengalami perubahan 

yang berarti terhadap individu secara psikologis. 

  Tahap IV : Individu menanggapi serta berusaha kembali untuk menampilkan 

apa yang telah mereka peroleh dari pengamatan. Pemunculan kembali sudah 

pasti tidak persis sama dengan aslinya dengan melihat hal yang dipengaruhi 

oleh nilai-nilai yang berlaku, di lingkungan maupun dengan kelompok serta 

kondisi lainnya. 

 Tahap V : Individu menentukan suatu keputusan menerima/netral/menolak 

obyek yang telah ada.  

 Tahap VI : Individu melaksanakan segala keputusan yang diambil dengan 

segala konsekuensinya. (Walgito, 1981:55).  
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Kenneth dan Edward ( dalam Mulyana, 2013:181) menjelaskan bahwa persepsi 

terdiri dari tiga aktivitas, yaitu : seleksi, organisasi, dan interpretasi. Sensasi 

berkaitan dengan sensasi dan atensi. Sedangkan organisasi melekat pada 

interpretasi. Lebih lanjut dijelaskan, jika ketiga tahap tersebut terjalin secara 

serempak, sehingga tidak dapat dibedakan secara tegas.  

1.1.2. Syarat Terjadinya Persepsi 

Agar individu dapat melakukan persepsi, ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi. Berikut syarat-syarat terjadinya persepsi menurut Walgito (1989:54) :  

1. Adanya objek yang dipersepsi 

2. Adanya alat indra atau reseptor 

3. Adanya perhatian 

Secara lebih lengkap, Sunaryo (dalam Sudarsono, 2015:7) juga menjelaskan syarat-

syarat terjadinya persepsi. Berikut penjelasannya : 

1. Adanya objek yang dipersepsi 

2. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan 

dalam mengadakan persepsi. 

3. Adanya alat indera/ reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus. 

4. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian 

sebagai alat untuk mengadakan respon.  
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1.1.3. Sifat-sifat persepsi 

Persepsi berasal dari pikiran individu yang mempersepsi dan merupakan hasil 

olahan dari apa yang tampak pada objek yang dipersepsi, sehingga apa yang kita lihat 

dan kita gambarkan tidak selalu sama dengan apa yang dilihat dan digambarkan orang 

lain. Dalam konteks inilah kita perlu memahami lebih jauh tentang sifat-sifat persepsi. 

 Menurut Fajar (2009:151) dalam buku Ilmu Komunikasi : Teori & Praktek ada 

beberapa sifat-sifat persepsi, yaitu : 

1. Persepsi adalah pengalaman. Untuk mengartikan makna dari sebuah objek 

atau peristiwa, kita harus memiliki dasar sebuah pengalaman yang serupa agar 

bisa menginterpretasikan objek tersebut. Pengalaman dijadikan pembanding 

agar tidak ada kebingungan dalam proses interpretasi. 

2. Persepsi adalah selektif : ketika mempersepsikan hanya bagian tertentu dari 

suatu objek atau orang yang menjadi atensi kita. Dengan kata lain, kita 

melakukan seleksi hanya pada karakteristik tertentu daripada objek-objek 

tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut (dalam Mulyana 2013 

: 197-199) 

-Faktor Internal yang mempengaruhi atensi : 

Faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti faktor biologis, faktor 

fisiologis, faktor sosial budaya, dan faktor psikologis. 

-Faktor Eksternal yang mempengaruhi atensi : 
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Faktor yang datang dari luar individu yang dipersepsi sebagai gerakan, 

intensitas, kebaruan, dan perulangan objek yang dipersepsi. 

3. Persepsi adalah penyimpulan. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi 

pada dasarnya adalah penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Artinya, 

kita mempersepsikan makna sebagai suatu kesimpulan tanpa didasarkan oleh 

data yang ditangkap oleh panca indera. 

4. Persepsi tidak akurat. Setiap persepsi yang kita lakukan akan mengandung 

kesalahan dalam kadar tertentu. Hal ini antara lain disebabkan oleh pengaruh 

pengalaman masa lalu, selektifitas, dan penyimpulan bahkan terkadang 

persepsi menjadi tidak akurat karena orang menganggap sama suatu yang hanya 

mirip. 

5. Persepsi adalah evaluatif. Persepsi tidak pernah bersifat objektif karena kita 

melalukan interpretasi berdasarkan pengalaman masa lalu, sehingga persepsi 

itu bersifat pribadi dan subjektif.  

Verbeek (dalam Sobur, 2003:326-327) juga menjelaskan bahwa dunia persepsi itu 

mempunyai berbagai sifat yang berlaku untuk segala hal yang diamati dan dipersepsi. 

Sifat-sifat itu terbagi menjadi sifat umum dan sifat khusus : 

1. Sifat-sifat umum dunia persepsi 

a. Dunia persepsi mempunyai sifat-sifat ruang. Objek-objek yang dipersepsi 

itu “meruang”, berdimensi ruang. Mengenal persepsi ruang ini mengandung 
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persoalan-persoalan psikologis yang penting, terutama penglihatan sifat 

ruang (dimensi ketiga).  

b. Dunia persepsi mempunyai dimensi waktu. Dalam hal ini terdapat 

kestabilan yang luas. Objek-objek persepsi kurang lebih bersifat tetap. 

Namun, kita juga harus mempersepsi adanya perubahan yang terjadi dalam 

waktu. Kita mengamati lama dan kecepatan. Dan, persepsi sendiri juga 

membutuhkan waktu. 

c. Dunia persepsi itu berstruktur menurut berbagai objek persepsi. Disitu, 

berbagai keseluruhan yang kurang lebih berdiri sendiri menampakkan diri: 

Gestalt-gestalt. Dalam ruang kelas yang kita persepsi, misalnya, terdapat 

meja, papan tulis, para mahasiswa, suara para mahasiswa, dan lain-lain. 

Persepsi Gestalt merupakan suatu pembahasan yang penting dalam 

psikologi persepsi.  

d. Dunia persepsi adalah suatu dunia yang penuh dengan arti. Mempersepsi 

tidaklah sama dengan mengonstatir benda dan kejadian tanpa makna. Yang 

kita persepsi selalu merupakan tanda-tanda, ekspresi-ekspresi,benda-benda 

dengan fungsi, relasi-relasi yang penuh arti, serta kejadian kejadian. 

2. Sifat-sifat yang khusus bagi masing-masing indra tersendiri 

Diantara sifat-sifat umum, terdapat berbagai kelompok khusus bagi indra-indra. Suatu 

keseluruhan sifat sensoris yang khas bagi suatu indra tertentu kita sebut modalitas. Jadi 

sesuai dengan jumlah modalitas, dapat juga dibedakan sejumlah indra. Anggapan 
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klasik membedakan lima macam indra ; penglihatan, pendengaran, pembau, pengecap, 

dan “rasa”/peraba.   

2.1.4.  Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

Pada dasarnya persepsi tiap orang terhadap suatu objek berbeda-beda. Perbedaan 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yang dijabarkan oleh Rakhmat 

(2007 :52) dalam buku Psikologi Manusia, yaitu: 

1. Perhatian (attention)  

Perhatian akan terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu indera, dan 

mengesampingkan masukan-masukan dari alat indera yang lain. 

2. Faktor eksternal penarik perhatian  

Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol. Antara lain : 

 Gerakan : Manusia secara visual tertarik pada objek yang bergerak. 

 Intensitas stimuli : Kita akan memperhatikan stimuli yang lebih 

menonjol dibanding stimuli lain . 

 Kebaruan (novelty) : Hal-hal baru, yang luar biasa dan yang berbeda 

cenderung lebih menarik perhatian. 

 Perulangan : Hal yang disajikan berkali-kali jika disertai dengan variasi 

akan menarik perhatian. 

3. Faktor Internal Penaruh Perhatian  
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Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, dipengaruhi oleh 

beberapa hal : 

a. Faktor biologis :  Misalnya ketika lapar seluruh pikiran kita didominasi oleh 

makanan,sehingga yang paling menarik perhatian adalah makanan. 

b. Faktor sosiopsikologis  

c. Motif sosiogenesis, sikap, kebiasaan dan kemauan 

 

David Krech dan Richard S. Cructhfield (dalam Rakhmat, 2007:51) juga menyebutkan 

faktor fungsional dan struktural sebagai faktor yang mempengaruhi persepsi : 

1. Faktor Fungsional  

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang 

termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor personal. Yang menentukan persepsi 

bukan jenis atau bentuk stimuli, tapi karakteristik orang yang memberikan respon pada 

stimuli tersebut. Misalnya, suatu gambar yang tidak jelas apabila ditanyakan kepada 

orang lapar, maka mereka akan mengasumsikan gambar itu sebagai makanan, dan hal 

itu akan berbeda bila kita tanyakan pada orang yang tidak lapar. 

2. Faktor Struktural 

Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan 

pada sistem syaraf individu. 

3. Faktor Situasional 



20 
 

Faktor ini berkaitan dengan bahasa nonverbal, seperti ekspresi wajah dan petunjuk 

paralinguistik.  

4. Faktor Personal 

Faktor berkaitan dengan pengalaman individu, kepribadian serta motivasinya.  

Manahan (2008:) menambahkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, 

antara lain : 

1. Individu sebagai pelaku persepsi 

Penafsiran seorang individu terhadap suatu objek yang dilihatnya akan sangat 

dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, diantaranya sikap, motif, 

kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan pengharapan. Kebutuhan atau motif 

yang tidak dipuaskan akan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. 

2. Target  

Gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan, kemiripan, dan atribut-atribut lain 

dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya saja suatu gambar 

dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. 

3. Situasi  

Situasi juga berpengaruh terhadap persepsi kita. Misalnya, seseorang wanita cantik jika 

berada di mall lelaki tidak terlalu memandangnya, tetapi jika dia berada di pasar, besar 

kemungkinan lelaki akan memandangnya. 
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Sarwono (1986:43-44) juga turut memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi 

persepsi, diantaranya : 

1. Relation 

Seseorang biasanya tidak bisa secara sekaligus menangkap seluruh rangsangan yang 

ada di sekitarnya, oleh karena itu ia harus memfokuskan perhatian terhadap satu atau 

dua objek yang sama. Dengan itu maka akan terjadi persepsi antara mereka. 

2. Set 

Harapan seseorang akan rangsangan yang timbul.  

3. Kebutuhan 

Kebutuhan sesaat atau kebutuhan yang tetap pada diri individu akan mempengaruhi 

persepsi orang tersebut. 

4. Sistem nilai 

Sistem nilai yang diberlakukan dalam masyarakat juga ikut mempengaruhi persepsi 

individu. 

5. Ciri kepribadian 

Kepribadian atau karakter yang dimiliki individu akan mempengaruhi bagaimana 

persepsinya terhadap suatu objek. 
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1.2. New Media 

1.2.1. Definisi New Media 

New media atau media baru adalah istilah penyebutan bagi semua media komunikasi 

yang berbasis teknologi dan informasi. Media baru pertama kali digunakan pada tahun 

1960-an dan muncul setelah media konvensional layaknya televisi, surat kabar, dll. 

Media baru dapat mempermudah kita untuk mengetahui segala informasi dengan jauh 

lebih cepat dibanding media konvensional. Melalui media baru juga kita bisa 

mendapatkan berbagai informasi dari seluruh dunia serta dapat terhubung dengan 

orang lain  bertatap muka. Media baru memiliki beberapa karakteristik, diantaranya: 

Interaktif,  Digitalisasi, Hyperteks, Virtuality, Dispersal, Networked dan Cyberspace. 

Ciri media baru internet menurut Denis Mc Quail (2011;150). : 

1. Internet tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan, tetapi juga 

dapat disetarakan dengan pengolahan, pertukaran, dan penyimpanan.  

2. Media baru merupakan lembaga komunikasi publik dan privat, dan diatur (atau 

tidak) dengan layak. 

3. Mereka tidak seteratur sebagaimana media massa yang profesional dan 

birokratis. 

 

Denis McQuail juga menambahkan beberapa ciri utama media baru yaitu : 

1. Adanya saling keterbukaan (interkonektivitas) 
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2. Aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim 

pesan 

3. Interaktifitasnya 

4. Memiliki kegunaan yanag beragam 

5. Lebih mudah diakses kapan dan dimana saja. 

 

1.2.2. Jenis Media Baru dan Fungsinya 

Media baru adalah saluran komunikasi baru yang menawarkan alternatif yang 

lebih baik serta cepat dibanding media tradisional seperti koran, radio, majalah, 

dll. Media baru meliputi :  

1. TV kabel  

Menggunakan kabel seret optik yang memberikan lebar pita lebih besar. Ini 

dapat memindahkan sampai 500 saluran informasi yang terentang dari vidio 

dan permainan sampai data komputer. Sebagian besar lebar pita ini akan 

digunakan dengan membayar saluran televisi yang meliputi sederetan topik 

dan bidang kepentingan. 

2. Saluran siaran khusus baru.  

Disejumlah negara, otoritas pengatur komunikasi sedang mempertimbangkan 

mengalokasikan kembali spectrum frekuensi UHF dan VHF bagi saluran 

khusus seperti layanan kesehatan atau informasi masyarakat. Ini menawarkan 

peluang baru bagi beberapa perusahaan dan organisasi. 
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3. Saluran transmisi khusus.  

Tampilan dimulai dengan menyajikan informasi keuangan melalui terminal 

komputer yang dihubungkan ke modem, tetapi telah memperluas layanannya 

meliputi wawancara audio dan vidio yang merupakan transmisi-transmisi 

saluran TV kabel. Tampilan adalah contoh saluran transmisi baru yang 

menjangkau audiens sasaran penting. 

4. Presentasi multimedia  

Presentasi multimedia pada disket atau semakin meningkat, CD-ROM. 

Multimedia dapat meliputi teks, grafik, bagan, foto, suara, dan klip video. 

5. Internet.  

Internet adalah jaringan luas jaringan komputer yang telah membelitkan dirinya 

disekeliling bumi yang menghubungkan berjuta-juta orang. Secara 

teknis,internet adalah media besar di dunia,meskipun hanya ada metode dasar 

untuk mengukur berapa banyak orang dihubungkan dan mengakses informasi 

pada suatu waktu. 

Internet menawarkan komunikasi melalui: 

1. Surat elektronik 

2. Kelompok berita yang merupakan kelompok elektronik di mana siapa saja 

dapat menyiarkan pendapat dan pandangannya. 
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3. Word Wibe Web, merupakan wilayah internet yang mendukung suara, video, 

dan grafik bermutu tinggi, yang mengantarkan menjadi saluran populer bagi 

pemasangan iklan dan penerbitan elektronik. 

4. Layanan on-line komersial seperti CompuServe dan American On Line yang 

menawarkan sederetan layanan informasi khusus kepada pelanggan. 

1.3. Internet sebagai media komunikasi 

Hasrat atau naluri berkomunikasi serta berbagi informasi dan pengetahuan secara bebas 

mendorong manusia menciptakan teknologi hingga bentuknya yang terkini yaitu 

internet (Vardiansyah, 2004). Internet telah membentuk ruang dan waktu baru yang 

bersifat tak terbatas jarak dan waktu, yang disebut cyberspace. Dengan internet, kita 

tak perlu bersusah payah menulis surat dan mengirimkannya lewat pos untuk sahabat 

yang berada jauh jaraknya dengan kita.  Kita juga tak perlu capek membolak balik 

lembaran buku karena kini telah ada e-book (buku elektronik). William Gibson (dalam 

Vardiansyah) mengatakan di cyberspace segala bentuk media komunikasi yang kita 

kenal : face-to-face meeting, telepon, fax, surat, majalah, radio, TV, film telah 

bermutasi menjadi teleconference, I-phone, i-fax, email, dan lain lain. Semakin 

berkembangnya zaman maka semakin tinggi peradaban internet sebagai sarana 

komunikasi. Dapat dikatakan bahwa internet merupakan kasta tertinggi dalam 

peradaban hidup manusia. Internet telah menjadi kebutuhan pokok manusia, bisa 

dilihat dalam kehidupan sehari-hari dimana orang-orang menghabiskan lebih banyak 

waktu untuk berkomunikasi dengan orang lain menggunakan virtual chat.  
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1.4. Media Sosial 

1.4.1. Definisi Media Sosial  

Media sosial menurut Rouse (2016) adalah kumpulan dari saluran komunikasi online 

yang didedikasikan untuk masukan, interaksi, berbagi konten, dan kolaborasi berbasis 

komunitas. 

Sedangkan Kaplan dan Heinlein (2010) mendefinisikan media sosial sebagai sebuah 

kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun diatas dasar ideologi dan 

teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-

generated content. 

Media sosial juga dipahami Mayfield (2008) sebagai sekelompok jenis media online 

baru yang difungsikan sebagai tempat saling berbagi dengan orang lain, dengan 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Participation (Partisipasi) 

Media sosial mendorong para pengguna untuk berkontribusi dan memberi umpan balik 

dari semua hal yang terdapat dalam media sosial sehingga mengaburkan batas antara 

media dan audiens. 

2. Openness (Keterbukaan) 

  Sebagian besar layanan media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi. 

Mereka mendorong pemungutan suara, komentar dan pembagian informasi. Tidak ada 
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hambatan untuk mengakses dan menggunakan konten - konten yang dilindungi kata 

sandi dikecam. 

3. Conversation ( konversasi) 

Dibandingkan dengan media tradisional yang kontennya ditransmisikan atau 

didistribusikan ke khalayak tanpa adanya  umpan balik, media sosial menjadi sarana 

yang lebih baik karena memungkinkan pengguna untuk melakukan percakapan dua 

arah. 

4.  Community (Komunitas) 

Memungkinkan komunitas untuk terbentuk dengan cepat dan berkomunikasi secara 

efektif. Misalnya dalam komunitas yang memiliki minat yang sama, seperti kecintaan 

pada fotografi, masalah politik atau pertunjukan tv favorit. 

5. Connectedness (keterhubungan)  

Sebagian besar media sosial berkembang dengan keterhubungan satu sama lain, dengan 

cara memanfaatkan tautan ke situs, resources, dan orang lain. 

1.4.2. Klasifikasi Media Sosial 

Kaplan dan Heinlein (2010) mengatakan ada 6 jenis media sosial yang diklasifikasikan 

dengan melihat sejarah, kekhususan teknis, perbedaan dari entitas lain seperti Web 2.0 

dan Konten Buatan Pengguna, yakni : 

1. Collaborative Project 
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Wikipedia dan bookmark sosial termasuk contoh aplikasi dalam kategori ini, dimana 

keduanya masing-masing memungkinkan pengguna untuk menambah, menghapus, 

dan mengubah konten berbasis teks serta memungkinkan koleksi berbasis grup dan 

peringkat tautan Internet atau konten media. 

2. Blogs 

Blog mewakili bentuk paling awal dari media sosial. Media sosial dengan jenis ini 

setara dengan halaman web pribadi yang mampu menggambarkan kehidupan 

penggunanya dan berisi ringkasan semua informasi yang relevan dalam satu area 

konten tertentu. Blog juga memungkinkan adanya interaksi dengan orang lain melalui 

kolom komentar. 

3. Content Communities 

Content Communities bertujuan untuk berbagi konten media ke sesama pengguna. 

Komunitas konten tersedia untuk berbagai jenis media yang berbeda, misalnya : 

Youtube untuk berbagi video, slideshare untuk presentasi powerpoint, dll. 

4. Social Networking Sites 

Situs jejaring sosial adalah aplikasi paling populer yang memungkinkan pengguna 

untuk terhubung dengan cara memuat informasi pribadi, mengundang teman untuk 

bergabung, serta saling mengirim pesan antar para pengguna. Contoh : Facebook. 

5. Virtual Game World 
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Platform ini adalah bentuk replikasi lingkungan 3D yang memungkinkan pengguna 

dapat muncul dalam bentuk karakter yang dipersonalisasi dan mampu ber-interaksi 

satu sama lain layaknya dalam kehidupan nyata. Contohnya : Sony play station dan 

“World of Warcraft”. 

6. Virtual Social World 

Layaknya dalam virtual game,  virtual social  juga memungkinkan pengguna untuk 

memilih karakter dan menjalani kehidupan virtual yang mirip dengan kehidupan nyata. 

Namun bedanya, dalam virtual social lebih bebas, tidak ada aturan yang membatasi 

dalam berinteraksi serta lebih mengarah ke strategi persentasi diri.  

1.4.3. Media Sosial Dalam Masyarakat 

 Saat ini media sosial berkembang begitu pesat dikalangan masyarakat. Pesatnya 

perkembangan tersebut dikarenakan media sosial dianggap lebih unggul dari media 

konvensional seperti televisi atau radio yang penggunaannya membutuhkan biaya 

besar, sedangkan media sosial  semua orang bisa memilikinya dan mudah dalam 

mengaksesnya, hanya bermodalkan smartphone dan koneksi internet saja.  

Sifat media sosial yang menjadi kelebihannya dibanding media konvensional juga 

dijelaskan Taripal dan Kanwar (2012) dalam buku yang berjudul Understanding Social 

Media, yaitu :  

a. Accessbility 

Media sosial sangat mudah diakses oleh pengguna, tidak membutuhkan waktu yang 

lama, dan cost. Artinya dalam menggunakan media sosial, seseorang tidak perlu 
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mengeluarkan biaya dan memiliki kemampuan serta pengetahuan yang luas karena  

media sosial itu simple dan mudah digunakan. Media sosial memberikan kemudahan 

bagi banyak orang untuk ikut berpartisipasi dan berpendapat. 

b. Speed 

Konten-konten dalam media sosial yang diunggah dapat langsung diberikan respon 

berupa komentar atau tanggapan yang langsung dikirim secara real-time oleh pengguna 

lain, sekalipun mereka tidak saling kenal satu sama lain. 

c. Interactivity 

Media sosial memiliki dua jalur atau lebih berkomunikasi, pengguna dapat saling 

berinteraksi dengan pengguna lain, seperti berdiskusi, berbagi pendapat dan sebagainya 

sesuai dengan ketertarikan yang mereka ikuti.Setiap konten dalam media sosial dapat 

diakses dan bertahan dalam waktu yang lama, 

d. Longevity/ Volatility 

Setiap konten dalam media sosial dapat diakses dan bertahan dalam waktu yang lama 

sehingga pengguna dapat mencari dan melihat kembali konten-konten pada masa 

lampau yang telah diunggah. 

e. Reach 

Internet menawarkan beragam konten informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh 

penggunanya dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Begitu juga media sosial yang 

menawarkan fasilitas yang sama bagi seluruh penggunanya. 
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Media sosial kini telah menjadi kebutuhan yang mendarah daging dalam hidup 

masyarakat global, dibuktikan dengan hasil penelitian Global digital report bahwa 3,1 

dari 4 milyar pengguna internet di seluruh dunia merupakan pengguna media sosial 

(smartinsight.com:online) . Media sosial dimanfaatkan sebagai acuan informasi dan 

membantu masyarakat untuk saling terhubung satu sama lain. Seseorang yang kecil 

bisa menjadi besar lewat media sosial atau sebaliknya, sehingga tidak dapat dipungkiri 

bahwa media sosial membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. 

1.5.  Instagram 

Instagram adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah konten 

dan berbagi momen kehidupan mereka melalui foto dan video secara real-time  dengan 

pengguna lain. Nama instagram berasal dari dua kata, yaitu “instan” dan “telegram”, 

instan berarti serba cepat/mudah, seperti kamera polaroid yang pada masanya dikenal 

sebagai foto instan, sedangkan telegram adalah media untuk mengirim informasi 

dengan cepat (blog.dasburt.com:online) sehingga dari kedua kata tersebut instagram 

dimaknai sebagai media pencetak foto dalam waktu singkat. Awal diciptakan tahun 

2010 instagram hanya digunakan untuk pengambilan foto saja, serta kita dapat 

menambahkan dan mengedit foto menggunakan filter yang telah tersedia, meskipun 

pilihan tools untuk mengeditnya tidak terlalu banyak. Tujuan utama dari filter adalah 

agar foto yang dihasilkan terlihat lebih indah dan estetik. 

Ketika penggunanya semakin banyak, instagram mulai berbenah dan kian menambah 

fiturnya. Tak hanya mengunggah foto, kita juga dapat mengunggah video yang 

berdurasi 1 menit di feed instagram, tak hanya sebagai media berbagi foto dan video, 
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lewat fitur direct message kita juga bisa chatting personal dengan sesama pengguna, 

bahkan tidak ketinggalan instagram juga menambahkan fitur live streaming dimana 

kita bisa melakukan live show yang dapat ditonton oleh followers dan orang lain. 

Hingga kini instagram telah mengeluarkan puluhan fitur-fitur baru yang lebih menarik. 

1.5.1. Instagram Stories atau Instastory 

Pada 2016 instagram mengeluarkan salah satu fitur baru yaitu Instagram stories atau 

instastory. Fitur ini sebelumnya telah diperkenalkan oleh aplikasi snapchat, dimana 

pengguna bisa mengirim foto atau video berdurasi 15 detik yang hanya dapat 

ditampilkan dalam kurun waktu 24 jam saja. Lebih dari 24 jam, instastory secara 

otomatis akan tersimpan di archive dan sudah tidak bisa dilihat publik. Instastory 

terdapat di bar paling atas feed instagram, untuk melihat story milik teman, kita hanya 

perlu menekan foto profil mereka sehingga story mereka dalam 24 jam akan muncul 

secara full screen dari urutan terlama hingga terbaru (digitalmarketer.id:online). Jika 

ingin membuat story, kita hanya tinggal menekan icon bergambar kamera di layar kiri 

paling atas atau menggeser layar ke kiri hingga akses kamera terbuka. Kita juga bisa 

menambahkan tulisan, coretan, stiker, gif, lokasi, waktu,atau bahkan menyisipkan 

pertanyaan lewat fitur question kepada para followers kita. Lebih dari itu, instastory 

juga memiliki fitur- fitur lain seperti fitur boomerang yang memungkinkan kita 

mengunggah foto bergerak yang sangat unik, fitur rewind dimana video akan diputar 

secara terbalik, fitur superzoom, dan fitur handsfree yang merupakan cara lain dalam 

mengambil video tanpa harus menekan tombol terus menerus, hanya cukup sekali 

ketuk maka kamera akan berputar sendiri hingga 15 detik. 
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1.6. Self Presentation 

1.6.1. Pengertian Self Presentation 

Menurut Schlenker (dalam Eliot, 2013:online) prilaku self presentation adalah prilaku 

yang dimaksudkan untuk membuat, memodifikasi, atau mempertahankan kesan diri 

kita di dalam pikiran orang lain.  

Sedangkan Goffman (dalam Zeny, 2008:online) mengartikan self presentation adalah 

sebuah proses dimana kita mencoba untuk membentuk apa yang orang lain pikirkan 

tentang kita dan apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Dilihat dari segi motif, 

Goffman membagi self presentation dalam 2 tipe, yaitu :  

a. Strategic self presentation  

Dilandasi usaha untuk membentuk kesan yang spesifik terhadap orang lain yang dapat 

menimbulkan simpati, pengaruh dan persetujuan. Adapun tujuan spesifik dari self 

presentation adalah keinginan untuk terlihat menarik, kompeten, bermoral dan 

berwibawa. 

b. Self verification 

Suatu keinginan agar orang lain menerima diri kita seperti kita menerima diri kita 

seutuhnya. 
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1.6.2. Strategi Presentasi Diri 

Saat akan mempresentasikan diri didepan individu atau khalayak lain, tentunya setiap 

orang sebagai pelaku self presentation harus mengatur penampilan mereka dengan 

berbagai strategi. Apalagi jika self presentation tersebut dilakukan melalui media 

sosial. Apa yang akan dipublikasikan atau konten apa yang akan diposting di media 

sosial harus melalui standar editorial dari diri mereka masing-masing. Maka dari itu, 

mereka harus memiliki strategi sendiri dalam mengkonstruksi identitas mereka. 

Berikut adalah beberapa strategi presentasi diri yang biasa dilakukan orang-orang 

dalam mempengaruhi situasi interpersonal  :  

1. Audience Pleasing  

Audience pleasing adalah strategi presentasi diri yang dirancang untuk 

membuat penonton atau orang yang melihat merasa senang. Misalnya dengan 

membuat suatu guyonan yang mengundang tawa. Hal ini untuk membuat kesan 

bahwa diri kita adalah pribadi yang menyenangkan. 

2.  Self Contruction 

Ini adalah strategi presentasi diri dengan tujuan untuk membenarkan pandangan 

kita terhadap diri kita sendiri. Misalnya kita berpandangan bahwa diri kita baik hati. 

Lalu kita akan berbuat kebaikan, misalnya dengan menyantuni dan memberi makan 

fakir miskin, agar mendapat kesan bahwa kita memang baik hati. 

3. Ingratiation. 
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Strategi presentasi diri ini dilakukan untuk menciptakan kesan baik. Banyak 

orang berupaya melakukan ini. Dorongan berbuat baik karena ingin memperoleh 

pujian. Jadi, tujuan utama penggunaan strategi ini adalah agak disukai oleh orang 

lain. 

4. Self Promotion 

Penggunaan strategi ini adalah untuk menggambarkan kelebihan dan berusaha 

untuk memberi kesan dengan prestasi mereka. Melebih-lebihkan tentang 

kemampuan diri dapat beresiko mereka dianggap sombong, dan tidak dapat 

dipercaya. Jadi strategi ini adalah tindakan yang dilakukan untuk membuat 

seseorang tampak lebih kompeten. Biasanya digunakan oleh para pencari kerja 

yang berusaha melakukan promosi diri pada saat wawancara kerja. Mereka 

berupaya menunjukkan diri mampu dan layak diterima kerja. 

5. Intimidation 

Penggunaan dari strategi ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan. Ini adalah 

strategi presentasi diri dimana orang mengkomunikasikan suatu kemampuan dan 

kecenderungan untuk menyebabkan orang lain menghasilkan sesuatu yang negatif. 

Misalnya pamer kekayaan di media sosial untuk membuat orang lain  merasa iri 

dan rendah diri.  

6. Exemplification 

Tujuan dari penggunaan strategi ini agar dianggap secara moral lebih unggul 

atau memiliki standarisasi moral yang lebih tinggi. Para pengguna strategi ini 
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berusaha memproyeksikan penghargaannya pada kejujuran dan moralitas. 

Biasanya mereka selalu mempresentasikan dirinya sebagai orang yang baik hati, 

jujur, disiplin dan dermawan, Kadang-kadang penampilan yang ditunjukkan ini 

memang keadaan yang sebenarnya, namun bisa juga digunakan memanipulasi 

suatu keadaan.  

7. Supplication 

Strategi ini dilakukan dengan cara memperlihatkan kelemahan atau 

ketergantungan untuk mendapatkan belas kasih atau simpati dari orang lain. 

Misalnya orang-orang di media sosial yang menulis status : ‘’ aduhh..aku ga 

sanggup lagi menghadapi cobaan ini ‘’, atau kalimat dan prilaku lain yang 

menunjukkan ketidakberdayaan. 

8. Self-handicapping 

Strategi ini digunakan ketika seseorang atau individu merasa harga dirinya 

terancam karena kelihatan tidak mampu. Sehingga mereka berpura-pura 

mendapatkan suatu hambatan (rintangan) sebelum atau selama kejadian-kejadian 

yang mengancam egonya. Ini dilakukan dalam rangka melindungi agar egonya 

tidak hancur sehingga harga dirinya menurun. 

 

1.7. Selebgram Rachel Vennya 

Rachel Vennya lahir pada 23 September 1995. Ia berasal dari keluarga yang 

berkecukupan, namun ketika usianya remaja kedua orang tuanya memilih untuk 
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berpisah. Menjadi anak dari keluarga broken home tidak mematahkan semangatnya 

dalam menjalani hidup. Setelah orang tuanya resmi bercerai ia memilih untuk tinggal 

bersama dengan ibunya. Perceraian orang tuanya membuat perekonomian keluarganya 

menjadi sulit, karena tidak ingin merepotkan ibunya secara finansial ia kemudian gigih 

berjuang dan bekerja keras agar bisa menopang hidup ia sendiri dan ibunya. Dulu 

Rachel sempat mengalami kegendutan, kemudian ibunya memberi minuman jamu 

tradisional. Jamu tersebut mampu menurunkan berat badannya secara drastis.  

Rachel kemudian tertarik untuk menjual jamu tersebut dalam bentuk pil yang lebih 

praktis. Disitulah titik awal kesuksesan Rachel Vennya. Jamu tradisional yang diberi 

nama Slim Beauty Product tersebut laris di pasaran dan banyak peminatnya. 

Kecintaannya pada make up kemudian juga menjadikan hal itu sebagai peluang bisnis. 

Ia menjadi Makeup artist, yang awalnya hanya dibayar Rp. 200.000. Usaha kerasnya 

tersebut membuahkan hasil, Rachel mulai dikenal publik lewat instagram. Berbagai 

macam tawaran endorse diterimanya, ia kemudian menjadi pengusaha sukses di usia 

muda.  

Rachel semakin mendapat perhatian publik karena dua hal yaitu “bebas dan glamour”. 

Rachel sering memperlihatkan gaya hidup mewah seperti menggunakan barang 

branded dan liburan ke luar negeri, ia juga sering bertukar barang mewah dengan 

pacarnya, seperti mobil range rover dan smartphone terbaru. Selain gaya hidupnya 

yang glamour, Rachel juga dikenal karena gaya hidupnya yang bebas, seperti ketika 

berpacaran, Rachel tidak pernah malu mempublikasikan kemesraan hubungannya 

dengan pacarnya. Pada Januari 2017 lalu ia resmi menikah dengan pacarnya dengan 
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konsep pernikahan mewah yang menjadi impian banyak orang. Setelah menikah, ia 

dan suaminya sama-sama membuka usaha kuliner. Salah satu usaha kuliner yang 

diberinya nama Taichan goreng tersebut sukses, dan telah memiliki puluhan cabang di 

berbagai kota di Indonesia. Akun instagram Rachel Vennya semakin menarik banyak 

followers berkat kehadiran anaknya, Xabiru. Melalui fitur instastory, Rachel Vennya 

sering mengunggah tingkah lucu Xabiru yang membuat pengguna instagram 

mengidolakannya. Kini, Rachel kembali menjadi sorotan karena keputusannya untuk 

berhijab banyak mendapat dukungan dari semua followersnya.  

1.8. Kerangka Teoritis 

Penelitian ini menggunakan teori pendekatan Dramaturgi Erving Goffman. Peneliti 

memakai teori ini dikarenakan teori dramaturgi ini sangat relevan dengan 

permasalahan yang diangkat oleh peneliti yakni mengenai self presentation melalui 

media sosial, dimana seorang selebgram Rachel Vennya dianalogikan sebagai actor 

yang melakukan perannya sebaik mungkin didepan layar untuk membangun kesan 

positif kepada penonton atau followers-nya.  Hal ini menunjukan bahwa ia bisa saja 

mempunyai dua sisi yang berbeda tentang apa yang ditampilkan serta yang terjadi 

dibelakang layar. Pendekatan dramaturgi merupakan sebuah teori yang menjelaskan 

bahwa di dalam kegiatan interaksi satu sama lain sama halnya dengan pertunjukkan 

sebuah drama,dimana manusia sebagai seorang aktor yang menampilkan segala 

sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu melalui drama yang dilakukannya. Identitas 

seorang aktor dalam berinteraksi dapat berubah, tergantung dengan siapa sang aktor 

berinteraksi (Widodo, 2010:167). Teori dramaturgi tidak terlepas dari pengaruh Cooley 
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mengenai the looking glass self, di dalamnya menjelaskan mengenai bagaimana 

seseorang tampil seperti orang lain, bagaimana penilaian orang lain atas penampilan 

yang dilakukan seseorang dan bagaimana seseorang tersebut mengembangkan 

perasaannya atas penilaian dari orang lain. 

 Menurut Goffman orang berinteraksi adalah ingin menyajikan suatu gambaran diri 

yang akan diterima orang lain, yang disebut sebagai penegeloalan pesan. Asumsi dari 

teori dramaturgi dalam Supardan (2011:158) adalah bahwa Goffman tidak berupaya 

menitikberatkan pada struktur sosial, melainkan pada interaksi tatap muka atau 

kehadiran bersama (co-presence). Menurutnya interaksi tatap muka itu dibatasinya 

sebagai individu yang saling memperngaruhi indakan-tindakan mereka satu sama lain 

ketika masing-masing berhadapan secara fisik. Begitu pula dengan interaksi yang 

dilakukan oleh satu pengguna dengan pengguna lain di media sosial Instagram. Fitur 

Instastory di instagram merupakan panggung sandiwara yang dijadikan individu 

sebagai media untuk menampilkan dirinya karena ada pengguna lain yang melihat atau 

menonton. Karena ada yang melihat atau menonton maka individu berusaha 

memperlihatkan kesan baik dari dirinya di instastory. Sedangkan ketika seorang 

individu sedang ada di dunia nyata maka yang terlihat adalah sifat yang sebenarnya. 

Lebih jelasnya dramaturgi dalam kehidupan manusia dibagi menjadi dua wilayah, yaitu 

: 

1. Front stage (panggung depan)  

Bagian pertunjukan yang berfungsi sebagai media untuk mendefinisikan situasi 

pertunjukan. Front stage dibagi lagi menjadi dua bagian : 
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a. Setting, adalah situasi fisik berupa alat-alat yang selalu dibawa oleh 

“aktor” untuk memainkan perannya. 

b. Front personal yang mencakup pada bahasa verbal, bahasa tubuh, 

penampilan, dan juga gaya  dari “actor” tersebut. 

2. Back Stage (panggung belakang) 

Merujuk pada tempat bagian penampilan individu yang tidak sepenuhnya dapat dilihat, 

hal ini dapat memungkinkan bahwa karakter pelaku sangat berbeda dengan apa yang 

ditampilkan.  

Goffman mengakui bahwa panggung depan mengandung anasir struktural dalam arti 

bahwa panggung depan cenderung terlembagakan alias mewakili kepentingan 

kelompok atau organisasi. Sering ketika aktor melaksanakan perannya, peran tersebut 

telah ditetapkan lembaga tempat dia bernaung. Meskipun berbau struktural, daya tarik 

pendekatan Goffman terletak pada interaksi. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya 

setiap individu akan berusaha menyajikan diri mereka yang ideal dalam pertunjukan 

mereka di pangung depan, sehingga mereka merasa bahwa mereka harus 

menyembunyikan hal-hal tertentu di dalam pertunjukannya. 

 


