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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Review Hasil Penelitian Sejenis 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil referensi dari penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan makna foto selfie sebagai bentuk ekspresi diri 

menjadi salah satu bagian yang penting untuk dijadikkan rujukan atau referensi 

oleh peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnnya. 

1. Skripsi yang pertama milik Fiba Faravadya yang merupakan 

mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pada 

penelitiannya Fiba mengambil judul “Pemaknaan Light Graffiti Bagi 

Komunitas Barudak Urban Light Bandung (BULB)” tahun 2013. 

Didalam penelitian ini peneliti berusaha mengungkapkan bagaimana 

Komunitas BULB memaknai Light Graffiti melalui motif, 

pengalaman, dan makna Light Graffiti. Dalam penelitian ini peneliti 

terdahulu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Peneliti menggunakan teori fenomenologi Schutz 

dimana teori ini berusaha untuk melihat fenomena dari dua motif yaitu 

in order motif (motif kedepan) dan because motif (motif ke belakang). 

Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa motif yang 

dibagi kedalam dua jenis motif yaitu motif masa lalu dan motif masa 

datang. Selain itu terdapat pengalaman-pengalaman dari anggota 

komunitas BULB baik negatif maupun positif. Konstruksi makna yang 
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dibangun oleh anggota komunitas mengenai Light Graffiti adalah 

mengenai media ekspresi, media imajinasi, media penyampaian pesan 

dan sebagai penyemangat ketika mengalami kesusahan. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada 

makna yang ingin diteliti, penelitian terdahulu meneliti makna Light 

Graffiti dengan subjek komunitas barudak urban light bandung 

(BULB) sedangkan peneliti akan meneliti makna foto selfie dengan 

subjek mahasiswa fikom unisba 2013. Persamaan yang terdapat pada 

penelitian terdahulu adalah pada teori yang digunakan yaitu teori 

fenomenologi Schutz. Persamaan juga didapat dari metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi yang dianggap dapat menguak makna 

subjektif dari para informan yang telah diwawancarai. 

2. Skripsi yang kedua yaitu skripsi dari Anariana yang merupakan 

mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, dengan 

skripsi yang berjudul “Semiotika Foto Fine Art Anton Ismael” tahun 

2013. Penelitian ini mengkaji bagaimana Anton Ismael 

merepresentasikan karyanya dalam fotografi fine art melalui makna 

denotasi, makna konotasi, dan mitos yang terbangun dalam foto-foto 

fine art karya Anton Ismael. Didalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis 

semiotika yang dikembangkan oleh Roland Barthes.   
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Hasil penelitian ini dalam karya Anton Ismael adalah makna 

denotasi yang muncul dari karya-karya fotonya banyak menghadirkan 

simbol-simbol yang lahir dari persepsi, emosi subjektif dan visi kreatif 

pribadi yang kemudian beliau realisasikan melalui fotografi fine art. 

Makna konotasi karya fotografi fine art Anton Ismael semuanya 

tentang cara menangkap dan mengekspresikan sebuah keindahan dan 

menuangkannya melalui seni fotografi. Karya-karyanya mengandung 

kebebasan total ketika menangkap dan mengekspresikan suatu subjek 

foto dengan teknik dan gaya berbeda yang terpengaruh dari latar 

belakang kehidupannya. Makna mitos yang diperoleh adalah mitos 

wayang tentang budaya Indonesia, mitos gender tentang feminitas 

pada kaum perempuan dan mitos indulgensi tentang agama 

kepercayaan umat kristiani. Secara keseluruhan fotografi fine art karya 

Anton Ismael memiliki makna yang dalam, tentang kehidupan masa 

lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, kritik kehidupan 

sosial.  

 Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek yang 

akan diteliti oleh peneliti, subjek penelitian pada peneliti terdahulu 

yaitu pada foto fine art, sedangkan pada penelitian ini subjek peneliti 

adalah mahasiswa fikom unisba 2013. Selain itu pendekatan pada 

penelitian terdahulu juga berbeda dengan peneliti. Pendekatan 

penelitian terdahulu adalah teknik analisis semiotika yang 

dikembangkan oleh Roland Barthes, sedangkan pada penelitian ini 
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pendekatan peneliti adalah fenomenologi dari Schutz. Persamaan 

dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai foto dan 

metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 

kualitatif.  

3. Skripsi yang ketiga adalah skripsi dari Muhammad Yusuf Nurjaman 

yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Bandung, dengan skripsi yang berjudul “Fenomena Fashion 

Emo Sebagai Ekspresi Identitas Diri” tahun 2008. Didalam 

penelitian ini peneliti berupaya menjelaskan fashion emo yang 

sedang banyak dibicarakan, fashion emo dimana mereka 

menggunakan tampilan yang sangat berbeda dan identik dengan 

penggunaan warna hitam dan merah. Didalam penelitian ini juga 

peneliti ingin mengungkapkan bentuk identitas diri yang di 

ekspresikan melalui tampilan berbusana didalam sebuah komunitas. 

Adapun teori yang digunakan yaitu teori Interaksi Simbolik, dimana 

peneliti berusaha mengungkap makna dalam diri komunitas emo 

tersebut. 

Hasil dari penenelitian ini pada penelitian ini berupa tipikasi 

dari setiap pertanyaan penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti 

serta makna mengenai fashion emo tersebut dikalangan komunitas 

emo. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak 

pada teori yang digunakan, karena peneliti terdahulu menggunakan 

teori Interaksi Simbolik, sedangkan peneliti menggunakan teori 

fenomenologi Schutz. Selain itu subjek pada penelitian terdahulu 

juga berbeda dengan peneliti. Subjek penelitian pada peneliti 

terdahulu yaitu sebuah komunitas emo, sedangkan pada penelitian 

ini subjek peneliti adalah mahasiswa fikom unisba 2013. Persamaan 

dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.  

Untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang 

dilakukan saat ini, peneliti telah membuat tabel matriks untuk mempermudah 

dalam membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Adapun 

matriks penelitian terdahulu sebagai berikut :  

MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU 

 Peneliti I Peneliti II Peneliti III Peneliti IV 

Peneliti Fiba Faravadya Anariana  Muhammad Yusuf 
Nurjaman 

Indryani Utarri 
Siregar 

Judul 
Penelitian 

Pemaknaan Light 
Graffiti Bagi 
Komunitas Barudak 
Urban Light 
Bandung (BULB) 

Semiotika Foto Fine 
Art Anton Ismael 

Fenomena Fashion 
Emo Sebagai 
Ekspresi Identitas 
Diri 

Makna Foto selfie 
sebagai Bentuk 
Ekspresi Diri 
Mahasiswa Fikom 
Unisba 

Metode 
Penelitian 

Metode Kualitatif 
dengan pendekatan 
fenomenologi 

Metode Kualitatif 
dengan pendekatan 
semiotika 

Metode Kualitatif 
dengan pendekatan 
fenomenologi 

Metode Kualitatif 
dengan pendekatan 
fenomenologi 
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Hasil 
Penelitian 

Hasilnya terdapat 
beberapa motif 
yang dibagi 
kedalam dua jenis 
motif yaitu motif 
masa lalu dan motif 
masa datang. Selain 
itu terdapat 
pengalaman-
pengalaman dari 
anggota komunitas 
BULB baik negatif 
maupun positif. 
Konstruksi makna 
yang dibangun oleh 
anggota komunitas 
mengenai Light 
Graffiti adalah 
mengenai media 
ekspresi, media 
imajinasi, media 
penyampaian pesan 
dan sebagai 
penyemangat ketika 
mengalami 
kesusahan 

Hasil penelitian ini 
dalam karya Anton 
Ismael adalah berupa 
makna denotasi, 
makna konotasi, dan 
makna mitos yang 
terbangun dalam 
foto-foto fine art 
karya Anton Ismael 

Hasilnya berupa 
tipikasi dari setiap 
pertanyaan 
penelitian yang 
telah ditentukan 
oleh peneliti serta 
makna mengenai 
fashion emo 
tersebut dikalangan 
komunitas emo 

Hasil dari 
penelitian ini 
berupa makna foto 
selfie yang 
diperoleh melalui 
persepsi, 
karakteristik dan 
ekspresi yang 
kemudian 
menghasilkan 
tipikasi  

Persamaan Persamaan yang 
terdapat pada 
penelitian 
terdahulu adalah 
pada teori yang 
digunakan yaitu 
teori fenomenologi 
Schutz. Persamaan 
juga didapat dari 
metode penelitian 
yang digunakan 
yaitu metode 
penelitian 
kualitatif dengan 
pendekatan 
fenomenologi 

Persamaan dengan 
penelitian ini 
terletak pada 
pembahasan 
mengenai foto dan 
metode penelitian 
yang digunakan 
yaitu metode 
penelitian kualitatif 

Persamaan dengan 
penelitian ini 
adalah sama-sama 
menggunakan 
metode kualitatif 
dengan pendekatan 
fenomenologi 

 

Perbedaan Perbedaan 
penelitian 
terdahulu dengan 
peneliti terletak 
pada makna yang 

Perbedaan pada 
penelitian ini 
terletak pada subjek 
penelitian pada 
peneliti terdahulu 

Perbedaan 
penelitian ini 
adalah  peneliti 
terdahulu 
menggunakan teori 
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ingin diteliti, 
penelitian 
terdahulu meneliti 
makna Light 
Graffiti dengan 
subjek komunitas 
barudak urban light 
bandung (BULB) 
sedangkan peneliti 
akan meneliti 
makna foto selfie 
dengan subjek 
mahasiswa fikom 
unisba 2013 

yaitu pada foto fine 
art, sedangkan pada 
penelitian ini subjek 
peneliti adalah 
mahasiswa fikom 
unisba 2013. Selain 
itu pendekatan pada 
penelitian terdahulu 
adalah teknik 
analisis semiotika 
yang dikembangkan 
oleh Roland Barthes, 
sedangkan 
pendekatan peneliti 
adalah fenomenologi 
dari Schutz 

Interaksi Simbolik, 
sedangkan peneliti 
menggunakan teori 
fenomenologi 
Schutz. Selain itu 
subjek penelitian 
pada peneliti 
terdahulu yaitu 
sebuah komunitas 
emo, sedangkan 
pada penelitian ini 
subjek peneliti 
adalah mahasiswa 
fikom unisba 2013 

 

2.2 Komunikasi  

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan dengan 

manusia lainnya. Manusia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin 

mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia 

perlu berkomunikasi.  

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari 
kata Latin communis yang berarti “sama”, communico, communicatio atau 
communicare yang berarti “membuat sama” (to make common). Istilah 
pertama (communis) paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, 
yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi 
menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut 
secara sama (Mulyana, 2010:46). 

 Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki 

orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antarsesama 

manusia, melalui pertukaran informasi, untuk menguatkan sikap dan tingkah laku 

orang lain, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu (Cangara, 

2014:21-22). 
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Adapun beberapa pengertian komunikasi menurut Shannon dan Weaver 
mengemukakan bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang 
saling pengaruh memengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak 
disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa 
verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi 
(dalam Cangara, 2014:22-23). 

 Oleh karena itu, jika kita berada dalam suatu situasi berkomunikasi, kita 

memiliki beberapa kesamaan dengan orang lain, seperti kesamaan bahasa atau 

kesamaan arti dari simbol-simbol yang digunakan dalam berkomunikasi. 

Adapun beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli, menurut 
Rudolf F Verderber mengemukakan bahwa komunikasi itu memiliki dua 
fungsi. Pertama, fungsi sosial yakni untuk tujuan kesenangan, untuk 
menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara 
hubungan. Kedua, fungsi pengambilan keputusan ini dibuat sendiri, dan 
sebagian lagi dibuat setelah berkonsultasi dengan yang lain. Sebagian 
emosional, sebagian penuh pertimbangan yang matang (dalam Mulyana, 
2010:5). 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa dengan berkomunikasi kita 

dapat memperoleh kesenangan pada saat kita menjalin hubungan sosial dengan 

orang lain, serta dengan berkomunikasi juga pelaku komunikasi dapat dengan 

mudah melakukan pengambilan keputusan baik itu keputusan yang dibuat oleh 

dirinya sendiri ataupun dari pihak lain. 

2.3 Komunikasi Intrapribadi ( Intrapersonal Communication) 

Menurut Dean C.Barnlund menyatakan bahwa komunikasi Intrapribadi 
(Intrapersonal Communication) adalah komunikasi yang terjadi dalam diri 
seseorang. Komunikasi merujuk pada proses pengolahan dan pembentukan 
informasi melalui sistem syaraf dan otak manusia sehubungan dengan 
adanya stimulus yang ditangkap melalui panca indera. Jalannya proses 
komunikasi intrapribadi dapat digambarkan dengan menjelaskan bahwa 
pada dasarnya tingkah laku nonverbal seseorang, apakah bervalensi 
positif, netral, negatif, dipengaruhi oleh isyarat-isyarat dan publik yang 
dialami atau yang sampai pada dirinya (dalam Fajar, 2009:93). 
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Dalam kenyataanya, seseorang tentu saja akan mengalami berbagai isyarat 

(baik pribadi ataupun publik) yang bervalensi positif, netral, ataupun negatif. 

Namun menurut Barnlund, semua isyarat telah didecode, atau membentuk 

(encode) suatu isyarat tingkah laku nonverbal tertentu (positif, netral, negatif). 

Komunikasi intrapribadi meliputi: 

Sensasi                Persepsi               Memori                Berpikir  

a. Sensasi 

Sensasi merupakan tahap paling awal dalam penerimaan informasi. 

Sensasi berasal dari kata “sense” yang artinya alat penginderaan yang 

menghubungkan organisme dengan lingkungannya. “Dennis Coon 

mengatakan bahwa proses sensasi terjadi bila alat-alat indera mengubah 

informasi menjadi implus-implus saraf dengan bahasa yang dipahami oleh 

otak (komputer)” (dalam Rakhmat, 2011:48).   

Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik 

lingkungannya. Lebih dari itu, melalui alat inderalah manusia memperoleh 

pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. 

b. Persepsi 

Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi 

(sensory stimuli). Sensasi merupakan bagian dari persepsi (Rakhmat, 

2011:50).          
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“Sedangkan menurut Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken 

menyatakan bahwa persepsi adalah sarana yang memungkinkan kita 

memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita” (dalam 

Mulyana, 2010:180). Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan 

pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari 

penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu 

sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui 

indera-indera yang dimilikinya.  

c. Memori 

Menurut Schlessinger dan Groves mengatakan bahwa memori 

adalah sistem yang sangat berstruktur, yang menyebabkan organisme 

sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya 

untuk membimbing perilakunya (dalam Rakhmat, 2011:61). 

Mussen dan Rosenzweig mengatakan secara singkat, memori 

melewati tiga proses yaitu perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan 

adalah sebagai berikut: 

- Perekaman (encoding) adalah pencatatan informasi melalui 
reseptor indera dan sirkit saraf internal.  

- Penyimpanan (storage) adalah menentukan berapa lama 
informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa, dan di 
mana. Penyimpanan bisa aktif atau pasif.  

- Pemanggilan (retrieval), dalam bahasa sehari-hari, mengingat 
lagi, adalah menggunakan informasi yang disimpan (dalam 
Rakhmat, 2011:62). 
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d. Berpikir 

Menurut Floyd L. Ruch mengatakan bahwa berfikir merupakan 

manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan 

lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang 

tampak (dalam Rakhmat, 2011:67). 

Menurut Paul Mussen dan Mark R. Rosenzweig, “The term 
thinking refers to many kind of activities that involve the 
manipulation of concepts and symbols, representations of objects 
and events”. Jadi, berpikir menunjukkan berbagai kegiatan yang 
melibatkan penggunaan konsep dan lambang, sebagai pengganti 
objek dan peristiwa (dalam Rakhmat, 2011:67). 

Berpikir kita lakukan untuk memahami realitas dalam rangka 

mengambil keputusan (decision making), memecahkan persoalan (problem 

solving), dan menghasilkan yang baru (creativity).  

Floyd L. Ruch menyebutkan tiga macam berpikir realistik: 

deduktif, induktif, evaluative adalah sebagai berikut: 

1. Berpikir deduktif ialah mengambil kesimpulan dari dua 
pernyataan, yang pertama merupakan pernyataan umum. 

2. Berpikir induktif sebaliknya, dimulai dari hal-hal yang khusus 
dan kemudian mengambil kesimpulan umum. 

3. Berpikir evaluatif ialah berpikir kritis, menilai baik buruknya, 
tepat atau tidaknya suatu gagasan (dalam Rakhmat, 2011:68). 

 

Komunikasi Intrapribadi (Intrapersonal Communication) ini merupakan 

landasan komunikasi antarpribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya, 

meskipun dalam disiplin komunikasi tidak dibahas secara rinci dan tuntas. 

Dengan kata lain komunikasi intrapribadi melekat pada komunikasi dua orang, 

tiga orang, dan seterusnya, karena sebelum berkomunikasi dengan orang lain 
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biasanya seseorang berkomunikasi dengan diri sendiri (mempersepsi dan 

memastikan makna pesan orang lain), hanya saja caranya sering tidak disadari. 

Keberhasilan komunikasi seseorang dengan orang lain bergantung pada 

keefektifan komunikasi dengan diri sendiri. 

Terjadinya proses komunikasi disini karena adanya seseorang yang 
memberi arti terhadap sesuatu objek yang diamatinya atau terbetik dalam 
pikirannya. Objek dalam hal ini bisa saja dalam bentuk benda, kejadian 
alam, peristiwa, pengalaman, fakta yang mengandung arti bagi manusia, 
baik yang terjadi di luar maupun di dalam diri seorang (dalam Cangara, 
2014:34). 

Objek yang diamati mengalami proses perkembangan dalam pikiran 

manusia setelah mendapat rangsangan dari pancaindra yang dimilikinya. Hasil 

kerja dari proses pikiran tadi setelah dievaluasi pada gilirannya akan memberi 

pengaruh pada pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang. Dalam pengambilan 

keputusan Ya atau Tidak. Keadaan semacam ini membawa seseorang pada situasi 

berkomunikasi dengan diri sendiri. Cara ini hanya bisa dilakukan dengan metode 

komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan diri sendiri. 

Studi tentang komunikasi dengan diri sendiri (Intrapersonal 

Communication) kurang begitu banyak mendapat perhatian, kecuali dari kalangan 

yang berminat dalam bidang psikologi behavioristik. Oleh karena itu, literatur 

yang membicarakan tentang komunikasi intrapersonal bisa dikatakan sangat 

langka ditemukan. 

2.4 Komunikasi Non Verbal  

Pesan non verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. “Menurut 

Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal mencakup semua 
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rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang 

dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang 

mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima” (dalam Mulyana, 

2010:343). Jadi definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga tidak 

disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan, kita 

mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut 

bermakna bagi orang lain.  

Meskipun secara teoretis komunikasi nonverbal dapat dipisahkan dari 

komunikasi verbal, dalam kenyataannya kedua jenis komunikasi itu jalin menjalin 

dalam komunikasi tatap muka sehari-hari. Dalam komunikasi, rangsangan verbal 

dan rangsangan nonverbal hampir selalu berlangsung bersama-sama dalam 

kombinasi. Kedua jenis rangsangan diinterpretasikan bersama-sama oleh 

penerima pesan. 

Seperti dijelaskan Mark L. Knapp Istilah nonverbal biasanya digunakan 
untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi diluar kata-kata terucap 
dan tertulis. Pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa banyak 
peristiwa dan perilaku nonverbal ini ditafsirkan melalui simbol-simbol 
verbal. Dalam pengertian ini, peristiwa dan perilaku nonverbal itu tidak 
sungguh-sungguh bersifat nonverbal (dalam Mulyana, 2010:347). 

Tidak ada struktur yang pasti, tetap, dan dapat diramalkan mengenai 

hubungan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Keduanya dapat 

berlangsung spontan, serempak, dan nonsekuensial.  
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Terdapat beberapa tujuan dari fungsi komunikasi nonverbal: Pertama, kita 
berusaha meningkatkan pemahaman kita mengenai sifat dan fungsi 
komunikasi nonbverbal. Kedua, kita berusaha meningkatkan pemahaman 
terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain sebagai komunikator 
nonverbal. Ketiga, kita berusaha meningkatkan kemampuan kita untuk 
berkomunikasi secara lebih efektif sebagai pengirim dan penerima pesan-
pesan nonverbal (Devito, 1997:177). 

 Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dari komunikasi 

nonverbal ternyata dapat banyak membantu pemahaman lebih yang tidak bisa 

didapatkan dari komunikasi verbal, komunikasi nonverbal ini dapat meningkatkan 

pemahaman kita mengenai komunikasi verbal, mengenai pemahaman diri sendiri 

dan orang lain, untuk meningkatkan diri kita pada sisi kemampuan berkomunikasi 

agar lebih efektif. 

Bahasa dari komunikasi nonverbal ini memeiliki beberapa ciri-ciri 

diantaranya adalah: 

1. Perilaku Nonverbal bersifat multisaluran, maksudnya: isyarat 
nonverbal dapat dilihat, didengar, dirasakan, dibaui, atau dicicipi, dan 
beberapa isyarat boleh jadi berlangsung secara simultan. 

2. Pesan Nonverbal sinambung, tetap “mengalir”, sepanjang ada orang 
yang hadir didekatnya. Ini mengingatkan kita pada salah satu prinsip 
komunikasi bahwa kita tidak dapat tidak berkomunikasi, setiap 
perilaku punya potensi untuk ditafsirkan. Jadi meskipun anda dapat 
menutup saluran linguistik anda untuk berkomunikasi dengan menolak 
berbicara atau menulis, anda tidak mungkin menolak berprilaku 
nonverbal. 

3. Komunikasi Nonverbal mengandung lebih banyak muatan emosional 
dimana pesan nonverbal lebih potensial untuk menyatakan perasaan 
seseorang, yang terdalam sekalipun, seperti rasa sayang atau rasa sedih 
(Mulyana, 2010:348-349). 

Jika terdapat pertentangan antara pesan verbal dan pesan nonverbal, 

biasanya lebih mempercayai pesan nonverbal, yang menunjukkan pesan 

sebenarnya, karena pesan nonverbal lebih sulit dikendalikan daripada pesan 
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verbal. Namun kebanyakan perilaku nonverbal di luar kesadaran manusia, dan 

sulit untuk mengendalikan seperti ekspresi wajah senang, malu, ngambek, cuek, 

anggukan atau gelengan kepala, kaki yang mengetuk-ngetuk lantai dan 

sebagainya.  

Karakteristik komunikasi nonverbal adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip umum komunikasi antarpribadi adalah manusia tidak dapat 
menghindari komunikasi.  
Demikian pun anda tidak mungkin tidak menggunakan pesan 
nonverbal. Itulah prinsip pertama. Diam juga adalah komunikasi. 

2. Pernyataan perasaan dan emosi. 
Komunikasi nonverbal merupakan model utama, bagaimana anda 
menyatakan perasaan dan emosi. Bahasa verbal biasanya mengacu 
pada pernyataan informasi kognitif, sedangkan nonverbal mengacu 
pada pertukaran perasaan, emosi dengan orang lain dalam proses 
human relations. 

3. Informasi tentang isi dan relasi. 
Komunikasi nonverbal selalu meliputi informasi tentang isi dari pesan 
verbal. Komunikasi nonverbal memberi saya suatu tanda bahwa anda 
memerlukan penjelasan terhadap pesan verbal. Dengan tanda yang 
sama untuk menjelaskan isi suatu kata, dengan tanda yang sama anda 
dapat menunjukkan keinginan mendapatkan relasi (Liliweri, 1994:98-
99). 
 

 Wendburg dan Wilmot mengatakan bahwa “isyarat-isyarat nonverbal 

perilaku (behavioral) dan isyarat-isyarat nonverbal bersifat publik seperti ukuran 

ruangan dan faktor-faktor situasional lainnya”. Berikut ini beberapa jenis pesan 

nonverbal: 

1. Bahasa Tubuh 
Menurut Ray L, Birdwhistell, bidang yang menelaah bahasa tubuh 
adalah kinesica (kinesiscs). Setiap anggota tubuh seperti wajah 
(termasuk senyuman dan pandangan mata), tangan, kepala kaki, dan 
bahkkan tubuh secara keseluruhan dapat digunakan sebagai isyarat 
simbolik. Blaise pascal menulis bahwa tabiat kita adalah bergerak. 
Bahasa tubuh meliputi: 
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a. Isyarat Tangan 
Pada isyarat tangan ini terdapat apa yaang dinamakan emblem, 
yang dipelajari, yang mempunyai makna dalam suatu budaya atau 
subkultur. 

b. Gerakan kepala. 
c. Postur tubuh dan posisi kaki. 
d. Ekspresi wajah dan tatapan mata. 
e. Kontak mata memiliki dua fungsi dalam komunikasi antarpribadi. 

Pertama, yaitu fungsi pengatur untuk memberitahukan kepada 
orang lain apakah anda akan melakukan hubungan dengan orang 
itu atau menghindar. Kedua, yaitu fungsi ekspresif, memberitahu 
kepada orang lain bagaimana perasaan anda terhadapnya. 

2. Sentuhan  
Studi tentang sentuhan disebut Haptika (haptics). Sentuhan, seperti 
foto, adalah suatu perilaku nonverbal yang multi makna dan dapat 
menggantikan seribu kata. 

3. Parabahasa atau vokalika 
Parabahasa ataau vokalika, merujuk pada aspek-aspek suara selain 
ucapan yang dapat dipahami, misalnya kecepatan berbicara, nada 
suara, intensitas (volume) suara, intonasi, dan lain sebagainya. Setiap 
karakteristik suara ini mengkomunikasikan emosi dan pikiran kita. 

4. Penampilan fisik 
a. Busana 

Sebagian orang berpandangan bahwa pilihan seseorang atas 
pakaian mencerminkan kepribadiannya, apakah ia orang yang 
konservatif, religius, modern atau berjiwa muda. Busana dapat 
memproyeksikan citra terntentu bagi pemakainya. 

b. Karakteristik fisik 

 Dari sebuah penampilan yang ditampilkan oleh seseorang maka hal 
tersbutlah yang lama-kelamaan akan menjadi karakteristik diri dari 
pribadi mereka. 

5. Bau-bauan 
6. Orientasi ruang dan jarak pribadi 
7. Ruang pribadi vs ruang publik 
8. Posisi duduk dan pengaturan ruangan 
9. Konsep Waktu 
10. Diam  
11. Warna  
12. Artefak  

Artefak adalah benda vapa saja yang dihasilkan kecerdasan manusia 
dan memiliki makna (dalam Mulyana, 2010:353-433). 
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2.5 Teknologi Komunikasi 

Kata teknologi berasal dari bahasa Latin yang berakar dari kata texere, 

yang artinya menyusun atau membangun. Pengertian teknologi tidak dapat 

dibatasi hanya pada penggunaan peralatan mesin, meskipun dalam arti sempit 

dalam percakapan sehari-hari istilah tersebut sering digunakan (Noegroho, 

2010:2). 

Menurut Rogers teknologi adalah “a design for instrumental action that 
reduces the uncertainty in cause-effect relationships involve in achieving a 
desired outcome”. Teknologi adalah sebuah seperangkat untuk membantu 
aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh 
hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai suatu tujuan 
(dalam Noegroho, 2010:2). 

Menurut Josef A. Devito komunikasi adalah “The process of sending ang 
receiving message between two person or among a small group of person, 
with some effect and some immediate feed back”. Komunikasi adalah 
proses penyampaian dan penerimaan pesan di antara dua orang atau 
kelompok kecil, dengan efek dan feed back langsung (dalam Noegroho, 
2010:3). 

Menurut Rogers teknologi komunikasi adalah sebagai perangkat keras, 

struktur-struktur organisasional, dan nilai-nilai sosial dengan mana individu 

mengumpulkan, mengolah, dan saling bertukar informasi dengan individu lain 

(dalam Noegroho, 2010:11). 

Pekembangan teknologi komunikasi sebelum mengenal internet, banyak 

media komunikasi seperti media cetak, radio, film, televisi, komputer, sistem TV 

kabel, satelit, direct broadcasting system, telepromter, teletex dan sebagainya, 

telah diadopsi dan masuk ke seluruh penjuru dunia. Perlu disampaikan pula bahwa 

perkembangan peralatan untuk berkomunikasi telah ada sejak zaman prasejarah 

dengan menggambar di gua-gua sekitar 22.000 tahun sebelum masehi.  
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Menurut Rogers terdapat empat era evolusi komunikasi manusia yaitu: 

a. Era  writing (tulisan) (4000 SM s.d. sekarang) 
b. Era printing (cetak) (1456 M s.d. sekarang) 
c. Era telecommunication (Telekomunikasi) (1844 M s.d. sekarang) 
d. Era Komunikasi interaktif (1946 M s.d. sekarang) (dalam 

Noegroho, 2010:9) 

Begitu cepatnya kemajuan teknologi komunikasi berlangsung dari waktu 

ke waktu, telah memberi pengaruh terhadap cara-cara manusia berkomunikasi. 

Komunikasi telah memperpendek jarak, menghemat biaya, menembus ruang dan 

waktu. Komunikasi berusaha menjembatani antara pikiran, perasaan dan 

kebutuhan seseorang dengan dunia luarnya. Komunikasi membuat cakrawala 

seseorang menjadi makin luas. 

2.6 Pengertian Foto  

Istilah fotografi pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan Inggris, 

Sir John Herschell pada tahun 1839. Fotografi berasal dari kata photo 

(sinar/cahaya) dan graphos (mencatat/melukis). Secara harfiah fotografi berarti 

mencatat atau melukis dengan sinar atau cahaya. Pada awalnya fotografi dikenal 

dengan lukisan matahari, karena sinar matahari yang digunakan untuk 

menghasilkan image. Saat ini fotografi telah melekat erat dengan fungsi 

komunikasinya dan model ekspresi visual yang menyentuh kehidupan manusia di 

berbagai bidang (Darmawan, 2009:19-20).  

“Fotografi adalah seni, yaitu pemotretan yang menghasilkan karya foto 

yang indah dan bernilai seni tinggi. Bisa dinikmati oleh masyarakat luas sehingga 

membuat penikmatnya tertawan oleh keindahan, kekaguman, dan pengalaman 

batin akibat kesan yang ditimbulkan oleh foto tersebut” (Darmawan, 2009:21). 
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Foto yang bernilai seni, tidak harus foto suatu pemandangan alam yang indah, 

ataupun wajah cantik seorang gadis. Tapi foto yang bernilai seni bisa berupa foto 

situasi desa yang kumuh atau wajah seorang tua keriput. Keindahan suatu foto 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor peralatan memotret, situasi pemotretan, 

objek yang dipotret, dan yang paling utama adalah fotografer yang memotret. 

Ada dua macam fotografer yaitu : 

1. Fotografer amatir, menjadikan fotografi sebagai hobi, kesanangan 
pribadi, masalah biaya tidak menjadi soal, yang penting hatinya 
senang, terhibur dan gembira.  

2. Fotografer profesional, menjadikan fotografi sebagai profesi, pekerjaan 
untuk mencari uang. Biasanya fotografer profesional membekali diri 
dengan keahlian fotografi yang memadai (Darmawan, 2009:21-22). 

Tujuan yang hakiki dari fotografi ialah komunikasi. Tidak banyak orang 

membuat gambar hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Kebanyakan orang 

memotret sesuatu karena ingin fotonya dilihat oleh orang lain.  

Beberapa tujuan fotografi ialah: 

- Penerangan. Pemotretan dan dokumen yang ditemukan pada majalah 
bergambar, surat kabar, buku petunjuk, penerbitan ilmu pengetahuan, 
dan gambar-gambar yang dipakai untuk pendidikan. Tujuannya untuk 
mendidik atau memungkinkan untuk mengambil keputusan yang 
benar. 

- Informasi yang mempunyai tujuan tertentu. Gambar pada perdagangan 
dan periklanan serta propaganda politik termasuk dalam fotografi. 
Tujuannya supaya nampak cemerlang dan lebih merangsang. 
Sasarannya untuk menjual barang, jasa atau gagasan.  

- Penemuan. Dikarenakan kamera terdapat banyak bidang yang lebih 
unggul daripada mata, maka dapatlah ia dipakai untuk penemuan 
dalam lapangan pengelihatan. Ini terjadi di pemotretan close-up dan 
pemotretan jarak jauh, sudut sangat lebar dan pemotretan berkecepatan 
tinggi.  

- Pencatatan. Pemotretan memungkinkan adanya alat yang paling 
sederhana dan paling murah untuk pengabdian kenyataan dalam 
bentuk gambar seperti gambit katalog, reproduksi karya seni, buku-
buku, dan pemotretan foto pengenal. 
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- Hiburan. Pemotretan memungkinkan adanya sumber hiburan yang tak 
terbatas dan kesenangan: bioskop, pemotretan amatir, gambar 
perjalanan, buku gambar halus dan peringatan tahunan, cerita feature 
dalam majalah bergambar dan sebagainya. 

- Pengungkapan pribadi. Orang-orang yang berbakat dan penuh daya 
cipta yang berpendapat bahwa pemotretan merupakan alat yang murah 
untuk pengungkapan pribadi. Dengan gambar ia dapat mengutarakan 
pendapatnya mengenai perasaan, gagasan, dan pikiran mereka 
(Faininger, _ :10-11).  
 

2.7 Citra Diri  

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan 

pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Citra terbentuk berdasarkan 

pengentahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang. Komunikasi 

tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu tetapi cenderung 

mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra tentang lingkungan 

(Danasaputra dalam Soemirat dan Ardianto, 2002:114). 

Menurut Frank Jefkins dalam bukunya Public Relations Technique, 
menyimpulkan bahwa secara umum, citra diartikan sebagai kesan 
seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari 
pengetahuan dan pengalamannya. Dalam buku Essential of Public 
Relations, Jefkins menyebutkan bahwa citra adalah kesan yang diperoleh 
berdasarkan pengetahuan dan pengertian seseorang tentang fakta-fakta dan 
kenyataan (dalam Soemirat dan Ardianto, 2002:114). 
    

Model Pembentukan Citra 

Pengalaman mengenai stimulus 

     Kognisi 

                                                                                                                                                                              
Stimulus                    Persepsi                                  Sikap                   Respon                                                   
Rangsang                                                                                              Perilaku                                                                                                                      
                                                                                                 

                                                         Motivasi                                                            
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Public Relations digambarkan sebagai input-output, proses intern dalam 

model ini adalah pembentukan citra, sedangkan input adalah stimulus yang 

diberikan dan output adalah tanggapan atau perilaku tertentu. Citra itu sendiri 

digambarkan melalui persepsi-kognisi-motivasi-sikap. 

Proses-proses psikodinamis yang berlangsung pada individu konsumen 
berkisar antara komponen-komponen persepsi, kognisi, motivasi, dan 
sikap konsumen terhadap produk. Keempat komponen itu diartikan 
sebagai mental representation (citra) dari stimulus (Nimpoeno dalam 
Soemirat dan Ardianto, 2002:115).   

Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus yang 

berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Respons-respons 

tersebut yang akan membentuk suatu citra positif jika stimulus yang diberikan 

pula positif. 

Citra merupakan tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi dan 

prestasi yang hendak dicapai oleh Public Relations. Walaupun citra merupakan 

sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diukur secara sistematis, namun wujudnya 

dapat dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk yang datang dari khalayak 

atau masyarakat luas. Penilaian atau tanggapan tersebut dapat berkaitan dengan 

timbulnya rasa hormat (respek), kesan-kesan yang baik yang berakar pada nilai-

nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan tersebut merupakan amanah dari publik yang 

harus dijaga dengan baik (Ruslan, 2007:75-76). 

2.8 Tinjauan Foto Selfie di Kalangan Mahasiswa Fikom Unisba 

Kepopuleran foto selfie sebagai fenomena di kalangan mahasiswa fikom 

unisba didukung oleh media sosial dan kecanggihan teknologi komunikasi pada 

saat ini. Selfie sendiri muncul akibat banyaknya ragam fasilitas teknologi yang 

Unisba.Repository.ac.id



38 

 

mengerti akan kebutuhan dasar manusia yakni pengakuan akan lingkungannya. 

Selain pengakuan, pada dasarnya tujuan mahasiswa melakukan foto selfie hanya 

untuk menyalurkan kenarsisan diri sendiri atau dilakukannya selfie ketika tidak 

ada pekerjaan dan untuk menambah koleksi-koleksi album yang nantinya bisa di 

publikasikan ke jejaring sosial. Melalui foto diri, seseorang bisa mendefinisikan 

dirinya sendiri dan memberitahukannya kepada orang lain, karena seseorang 

membutuhkan persepsi, pertimbangan dan penilaian orang lain dalam 

mengembangkan karakter sosial. Selfie juga merupakan salah satu hal yang paling 

digemari oleh mahasiswa fikom unisba, karena foto selfie mudah dilakukan kapan 

dan dimanapun bersama teman-teman atau sendirian. Menariknya selfie dapat 

mempermudah diri kita dalam mengekspolari identitas diri, salah satu cara yang 

paling efektif untuk mengenal diri kita sendiri dengan cara melihat diri kita 

melalui bagaimana orang lain memandang kita.  

Perkembangan foto selfie pada saat ini begitu pesat sampai semua orang 

melakukan foto selfie mulai dari remaja sampai yang tua gemar melakukan foto 

selfie. Fenomena ini terjadi karena pada dasarnya manusia ingin mencoba 

identitas baru dan selfie mengakomodasi kesenangan tersebut. Namun foto selfie 

ini menjadi trend dikalangan mahasiswa fikom unisba karena mahasiswa sedang 

menggandrumi foto selfie, jadi kalau tidak melakukan selfie ketinggalan zaman 

karena hampir semua orang melakukannya. Tak hanya itu trend selfie telah 

menjadi fenomena tersendiri dalam dunia photography, hal ini banyak dilakukan 

karena foto selfie selain menghibur juga mempunyai banyak keuntungan salah 

satunya untuk mengabadikan moment-moment yang tidak bisa terulang kembali. 
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Biasanya selfie ini dilakukan dengan alat teknologi yang canggih seperti 

handphone atau kamera digital. Hal ini semata-mata dilakukan hanya karena foto 

selfie itu menyenangkan karena dapat membantu mahasiswa untuk 

mengekspresikan diri sendiri sebagai bentuk ungkapan perasaan. Apalagi peran 

media sosial sangat membantu mahasiswa dalam melakukan foto selfie karena 

dapat menyalurkan foto-foto yang bisa dilihat semua orang dan bisa menjadi pusat 

informasi dimana kita berada saat melakukan foto selfie. Selain itu melalui foto 

selfie mahasiswa bisa menunjukkan eksistensi dirinya pada semua orang, dan 

peran media sosial membuat mahasiswa diakui keberadaanya oleh lingkungan di 

sekitarnya. Foto selfie tersebut biasanya diupload ke media sosial seperti 

facebook, twitter, instagram, dan path yang mendukung untuk mahasiswa 

memamerkan koleksi foto selfienya, dengan maksud ingin memperlihatkan 

dirinya serta mendapat pujian dan komentar dari orang lain. Fenomena yang 

terjadi di kalangan mahasiswa unisba ini merupakan suatu bentuk usaha untuk 

mendekatkan dirinya dengan orang lain, karena foto selfie lebih bersifat intim dan 

personal. Pemaknaan foto selfie ini kemudian dilihat berdasarkan dari persepsi, 

karakteristik, dan ekspresi. 

2.8.1 Persepsi  

Persepsi adalah inti dari komunikasi. Persepsi disebut inti komunikasi, 

karena jika persepsi kita tidak akurat, maka tidak mungkin kita berkomunikasi 

dengan efektif. Persepsi yang menentukan kita memilih suatu pesan dan 

mengabaikan pesan yang lain. “Menurut Joseph A. Devito menyatakan bahwa 
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persepsi adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang 

mempengaruhi indra kita” (dalam Mulyana, 2010:180).  

“Persepsi meliputi pengindraan (sensasi) melalui alat-alat indra kita (indra 

peraba, indra penglihat, indra pencium, indra pengecap, dan indra pendengar), 

atensi, dan interpretasi” (Mulyana, 2010:181). Pengindraan (sensasi) merujuk 

pada pesan yang dikirimkan ke otak lewat penglihatan, pendengaran, sentuhan, 

penciuman, dan pengecapan. Reseptor indrawi mata, telinga, kulit dan otot, 

hidung, dan lidah adalah penghubung antara otak manusia dan lingkungan sekitar. 

Mata bereaksi terhadap gelombang cahaya, telinga terhadap gelombang suara, 

kulit terhadap temperatur dan tekanan, hidung terhadap bau-bauan dan lidah 

terhadap rasa. Lalu rangsangan-rangsangan ini dikirim ke otak. 

Persepsi terjadi di dalam benak individu yang mempersepsi, bukan di 

dalam objek dan selalu merupakan pengetahuan tentang penampakan. Maka apa 

yang mudah bagi kita, boleh jadi tidak mudah bagi orang lain, atau apa yang jelas 

bagi orang lain mungkin terasa membingungkan bagi kita.  

Sifat-sifat persepsi adalah sebagai berikut:  
  
- Pertama, persepsi adalah pengalaman. Untuk mengartikan makna dari 

seseorang, objek atau peristiwa, kita harus memiliki dasar/basis untuk 
melakukan interprestasi. Biasanya kita temukan pada pengalaman 
masa lalu kita dengan orang lain. 

- Kedua, persepsi adalah selektif. Ketika mempersepsikan hanya bagian-
bagian tertentu dari suatu objek atau orang. Dengan kata lain, kita 
melakukan seleksi hanya pada karakteristik tertentu dari objek-objek 
persepsi kita dan mengabaikan yang lain.  

- Ketiga, persepsi adalah menyimpulkan. Proses psikologis dari persepsi 
mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara 
logis. 

- Keempat, persepsi tidak akurat. Setiap persepsi yang kita lakukan, 
akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu.  
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- Kelima, persepsi adalah evaluatif. Persepsi tidak akan pernah objektif, 
karena kita melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman dan 
merefleksikan sikap, nilai dan keyakinan pribadi yang digunakan 
untuk member makna pada objek persepsi (Fajar, 2009:151-152). 

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi persepsi, yakni perhatian. 

- Perhatian adalah proses metal ketika stimulus atau rangkaian stimulus 
menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus lainnya 
melemah. 
Faktor eksternal penarik perhatian: 
a. Gerakan. 
b. Intensitas Stimuli. 
c. Kebaruan (Novelty). 
d. Perulangan. 
Faktor Internal penaruh perhatian: 
a. Faktor-faktor Biologis. 
b. Faktor-faktor Sosiopsikologis. 
c. Motif sosiogenis, sikap, kebiasaan, dan kemauan, mempengaruhi 

apa yang kita perhatikan (Komala, 2009:160-161). 

Persepsi manusia sebenarnya terbagi dua: persepsi terhadap objek 

(lingkungn fisik) dan persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap manusia lebih 

sulit dan kompleks, karena manusia bersifat dinamis. Lingkungan berbeda dengan 

persepsi terhadap lingkungan sosial. Perbedaan tersebut mencakup hal-hal 

berikut: 

1. Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan 
persepsi terhadap orang melalui lambang-lambang verbal dan 
nonverbal. Manusia lebih aktif dari pada kebanyakan objek dan lebih 
sulit diramalkan. 

2. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan 
persepsi terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam 
(perasaan, motif, harapan, dan sebagainya). Kebanyakan objek tidak 
mempersepsi Anda ketika Anda mempersepsi objek-objek itu. Akan 
tetapi manusia mempersepsi Anda pada saat Anda mempersepsi 
mereka. Dengan kata lain persepsi terhadap manusia bersifat interaktif. 

3. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, 
objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena 
itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, 
lebih cepat daripada persepsi terhadap objek. Oleh karena itu, persepsi 
terhadap manusia lebih berisiko daripada persepsi terhadap objek 
(Mulyana, 2010:184).  
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2.8.2 Karakteristik 

Kata demografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti: ‘Demos’ adalah 

rakyat atau penduduk dan ‘Grafein’ adalah menulis. Jadi demografi adalah 

tulisan-tulisan atau karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk. Istilah ini 

dipakai untuk perta kalinya oleh achille guillard dalam karangannya berjudul 

“elements de statistique humaine on demographic compares” pada tahun 1885. 

Menurut Donald J. Bogue difinisi demografi adalah ilmu yang 
mempelajari secara statistik dan matematika tentang besar, komposisi dan 
distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui 
bekerjanya 5 komponen demografi yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, 
migrasi dan mobilitas sosial (dalam Lembaga Demografi Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia, 1981:1). 

Disamping definisi yang diberikan oleh Bogue ada beberapa definisi dari 
ahli-ahli demografi lainnya seperti “Menurut Achille Guillard definsi 
demografi adalah mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap 
manusia yang dapat diukur” (dalam Lembaga Demografi Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia, 1981:1). 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa demografi adalah 

ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk 

atau dengan perkataan lain segala hal yang berhubungan dengan komponen-

komponen perubahan tersebut seperti: kelahiran, kematian, migrasi, sehingga 

menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis 

kelamin tertentu.  

Komposisi penduduk dalam arti demografi adalah komposisi penduduk 

menurut umur dan jenis kelamin. Kedua variabel ini sangat mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Demikian pula ketidakseimbangan 

jumlah penduduk laki-laki dan wanita, bisa mengakibatkan rendahnya fertilitas 
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dan rendahnya angka pertumbuhannya. Ketidakseimbangan itu akan 

mempengaruhi pula keadaan sosial, ekonomi dan keluarga. Komposisi umur 

penduduk biasanya digambarkan dalam piramida penduduk yang dapat 

mencerminkan apakah negara tersebut mempunyai ciri penduduk tua atau muda. 

Penduduk tua, berarti sebagai besar penduduk negara tersebut berada pada umur 

tua. Sedangkan pada penduduk muda, sebagian besar penduduknya berada pada 

umur muda (dalam Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 

1981:2). 

2.8.3 Ekspresi 

Ekspresi wajah merupakan perilaku nonverbal utama yang 

mengekspresikan keadaan emosional seseorang. Masuk akal bila banyak orang 

menganggap perilaku nonverbal yang paling banyak “berbicara” adalah ekspresi 

wajah, khususnya pandangan mata, meskipun mulut tidak berkata-kata. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa makna ekspresi wajah dan 

pandangan mata tidaklah universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh budaya. 

Dalam suatu budaya pun terdapat kelompok-kelompok yang menggunakan 

ekspresi wajah secara berbeda dengan budaya dominan. Ekspresi wajah boleh 

sama, namun maknanya mungkin berbeda. Bahkan seperti pesan verbal, dalam 

budaya yang sama pun ekspresi wajah yang sama dapat berbeda makna dalam 

konteks komunikasi yang berbeda seperti, di rumah, di tempat kerja, di pesta, di 

pemakaman, dan sebagainya.  
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Ekspresi wajah meliputi pengaruh raut wajah yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara emosional atau bereaksi terhadap suatu pesan. Wajah setiap 

orang selalu menyatakan hati dan perasaannya. Wajah ibarat cermin dari pikiran 

dan perasaan. Melalui wajah orang juga bisa membaca makna suatu pesan. 

Pernyataan wajah menjadi masalah ketika (1) ekspresi wajah tidak merupakan 

tanda perasaan; atau (2) ekspresi wajah yang dinyatakan tidak seluruhnya/tidak 

secara total merupakan tanda pikiran dan perasaan. Dengan demikian penampilan 

wajah sangat tergantung pada orang yang menanggapi atau menafsirkannya. 

Ekspresi wajah dari budaya yang lain memang berbeda (Liliweri, 1994:145).   

Menurut Albert Mehrabian, andil wajah bagi pengaruh pesan adalah 55%, 
sementara vokal 30%, dan verbal hanya 7%. Menurut Birdwhistell, 
perubahan sangat sedikit saja dapat menciptakan perbedaan yang besar 
misalnya, bahwa terdapat 23 cara berbeda dalam mengangkat alis yang 
masing-masing mempunyai makna yang berbeda (dalam Mulyana, 
2010:372). 

Bisa dibuktikan sendiri bahwa ekspresi wajah, khususnya mata, paling 

ekspresif. Misalnya saling memandang dengan orang lain, baik dengan pria atau 

wanita. Pasti takkan kuat memandangnya terus menerus. 

“Menurut sebagian pakar mengakui, terdapat beberapa keadaan emosional 

yang dikomunikasikan oleh ekspresi wajah yang tampaknya dipahami secara 

universal: kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, keterkejutan, kemarahan, kejijikan 

dan minat” (dalam Mulyana, 2010:377). Ekspresi-ekspresi wajah tersebut 

dianggap “murni” sedangkan keadaan emosional lainnya (misalnya malu, rasa 

berdosa, bingung, puas) dianggap “campuran”, yang umunya lebih bergantung 

pada interpretasi.  

Unisba.Repository.ac.id



45 

 

Petunjuk wajah pun menimbulkan persepsi yang dapat diandalkan. Cicero, 
tokoh retorika Romawi, berkata “wajah adalah cerminan jiwa”. 
Shakespeare, penyair Inggris, berkata “Your face is a book where men 
may read strange matters”. Kata-kata sastra ini telah diteliti para psikolog 
sosial (dalam Rakhmat, 2011:84).  

Selanjutnya Ekman merancang serangkaian foto yang mengungkapkan 

berbagai emosi seperti ketakutan, muak, bahagia, dan marah. Foto-foto tersebut 

kemudian diperlihatkan kepada subjek-subjek berbagai bangsa. Persepsi subjek 

menunjukkan tingkat konsensus yang tinggi. Senyum ditanggapi sebagai 

ungkapan bahagia, mata melotot sebagai kemarahan, dan seterusnya.  

Menurut Dale G. Leathers menulis bahwa “wajah sudah lama menjadi 
sumber informasi dalam komunikasi interpersonal. Inilah alat yang sangat 
penting dalam menyampaikan makna. Dalam beberapa detik ungkapan 
wajah dapat menggerakkan kita ke puncak keputusasaan. Kita menelaah 
wajah rekan dan sahabat kita untuk perubahan-perubahan halus dan 
nuansa makna dan mereka. Pada gilirannya, menelaah kita” (dalam 
Rakhmat, 2011:85). 

Melalui wajah dapat menyampaikan suatu makna yang dapat diketahui 

perubahan-perubahan emosional seseorang secara langsung. Maka dari itu, pesan 

nonverbal dari ekspresi wajah biasanya lebih dipercayai kebenarannya, karena 

kebanyakan perilaku nonverbal di luar kesadaran manusia. 
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