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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Dalam setiap penelitian tentunya memiliki penelitian terdahulu sebagai 

acuan dan referensi untuk penelitian yang peneliti lakukan. Tujuannya agar 

penelitian ini menjadi lebih baik dan menjadikan informasi bagi orang yang 

membutuhkan. Di sini peneliti menggunakan 2 kajian pustaka yang berbeda, 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Kajian Pustaka Lainnya 

No.  
Penelitian 

Novi Yulianti, 2009 
Penelitian 

Stafany Putri Rizky, 2012 
1. Judul  “Makna Simbol Cadar” Sub Judul Makna 

Simbol Jilbab Cadar Sebagai Simbol 
Ketaatan Berpakaian Terhadap Ajaran 
Islam pada Komunitas Pengguna Jilbab 
Cadar Asy-Syifa di Kp. Badakarsa Ds. 
Jelegong, Kecamatan Soreang. Kabupaten 
Bandung, Jawa Barat 

“Busana Sebagai Komunikasi” Sub Judul 
Pemakaian Baju Bekas Impor sebagai 
Media untuk Mengkomunikasikan Identitas 
Sosial. 

2. Metode  
Penelitian 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini 
Kualitatif dengan pendekatan Interaksi 
Simbolik. Teknik pengumpulan data 
diperoleh dari wawancara, observasi 
partisipan dan studi kepustakaan. 

Metode yang dilakukan dalam penelitian 
ini Kualitatif dengan pendekatan etnografi 
teknik pengumpulan ada penelitian ini 
diperoleh melalui wawancara oleh dua 
informan, melakukan observasi dan 
melakukan dokumentasi berupa foto. 

3. Hasil  
Penelitian 

Dengan teori Interaksi simbolik Makna 
pada suatu simbol muncul sebagai hasil dari 
adanya proses interaksi sosial. Jilbab cadar 
merupakan simbol ketaatan terhadap ajaran 
Islam. Dalam penelitian ini menceritakan 
bahwa para informan merasa terkucilkan 
ketika memakai cadar di lingkungannya, 
karena masyarakat masih memandang 
pemakaian jilbab cadar merupakan Islam 
radikal. Tetapi menurut mereka, dengan 
menggunakan cadar akan memberikan rasa 
aman terhadap dirinya terutama dalam hal 
beribadah dan ingin selalu taat terhadap 
pencipta-Nya. 
 

Pakaian yang merupakan komunikasi 
artifaktual yang menjadi bagian dari 
komunikasi nonverbal juga menjadikan 
fungsi komunikasi yang penting. fungsi 
komunikasi di sini menekankan pada 
busana yang dipakai akan menciptakan 
identitas pemakainya. Dari baju bekas 
impor dipilih dan didesain menciptakan 
sesuatu yang menarik bahwa baju bekas 
tersebut menjadi baju yang bernilai karena 
keserasian atau mix and match yang baik 
menjadikan pakaian bekas impor itu dapat 
terus dipakai. 
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No.  
Penelitian 

Novi Yulianti, 2009 
Penelitian 

Stafany Putri Rizky, 2012 
4. Persamaan  Dalam penelitian tersebut, memiliki 

persamaan memakai teori interaksi simbolik 
sebagai bahan kajian dan pustakanya. 
Teknik pengumpulan data pun sama seperti 
yang peneliti lakukan hanya saja tidak 
memakai observasi partisipan. 

Dalam penelitian ini memiliki persamaan 
membahas mengenai komunikasi 
nonverbal khususnya dalam pakaian. 
Bagaimana pakaian atau busana sebagai 
komunikasi artifaktual lalu membentuk 
identitas pemakainya. Teknik pengumpulan 
data pun serupa mengambil wawancara 
pada informan. 

5. Perbedaan  Perbedaan pada penelitian ini adalah berupa 
pembahasan yang mendalam bahwa dalam 
penelitian ini lebih menekankan pada 
makna dari simbol jilbab cadar. 

Perbedaan pada penelitian ini adalah 
metode pada penelitian. Di mana metode 
penelitian menggunakan pendekatan 
etnografi.  

 

2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1 Komunikasi 

Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia karena tanpa 

komunikasi, interaksi antarmanusia baik secara perorangan, kelompok maupun 

organisasi tidak mungkin akan dapat terjadi. Dua orang dikatakan melakukan 

interaksi apabila masing-masing melakukan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi 

antarmanusia inilah yang dalam ilmu komunikasi biasa disebut dengan tindakan 

komunikasi.  

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari 

kata Latin communis yang berarti “sama”, communicatio, communication, atau 

communicare yang berarti “membuat sama” (to make common). Komunikasi 

menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara 

sama. Akan tetapi definisi-definisi kontemporer menyarankan bahwa komunikasi 

merujuk pada cara berbagai hal-hal tersebut, seperti dalam kalimat “kita berbagi 

pikiran”, “kita mendiskusikan makna” dan “kita mengirimkan pesan” (Mulyana, 

2011:46) 
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Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa menghindar dari tindakan 

komunikasi yaitu pengoperan lambang-lambang. Menurut William Albig, 

“komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang berarti antara 

individu-individu” (dalam Ardianto 2009:76). 

 

2.2.2 Jenis Komunikasi 

Secara teoritis komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu Komunikasi Verbal dan 

Komunikasi Nonverbal, dalam kenyataannya kedua jenis komunikasi itu menjalin 

komunikasi tatap muka sehari-hari. 

 

2.2.2.1 Komunikasi Verbal 

Simbol atau pesan adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata 

atau lebih. Hampir semua rangsangan wicara yang kita sadari termasuk ke dalam 

kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar 

untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan. Suatu sistem kode verbal 

disebut bahasa. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan 

aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan 

dipahami oleh suatu komunitas. 

Pesan verbal itu sendiri terpisah-pisah, artinya orang dapat mengawali dan 

mengakhiri pesan verbal kapanpun ia menghendakinya. Sedangkan bahasa verbal 

adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan dan maksud kita. Bahasa 

verbal menggunakan kata-kata yang mempresentasikan berbagai aspek realitas 
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individu kita. Jadi komunikasi verbal itu sendiri pada umumnya digunakan untuk 

menyampaikan fakta, pengetahuan, atau keadaan (Mulyana, 2011: 260-261) . 

Fungsi bahasa yang mendasar adalah untuk menamai atau menjuluki 

orang, objek dan peristiwa. Setiap orang punya nama untuk identifikasi sosial. 

Orang juga dapat menamai apa saja, objek-objek yang berlainan, termasuk 

perasaan tertentu yang merea alami. Kita sering tidak menyadari pentingnya 

bahasa, karena kita sepanjang hidup menggunakannya. Kita baru sadar bahasa itu 

penting ketika kita menemukan jalan buntu dalam menggunakan bahasa, misalnya 

ketika kita berupaya berkomunikasi dengan orang yang sama sekali tidak 

memahami bahasa kita yang membuat kita frustasi ataupun ketika kita harus 

menulis lamaran pekerjaan atau diwawancara dalam bahasa Inggris untuk 

memperoleh pekerjaan yang bagus. 

Dalam komunikasi verbal bahasa merupakan hal yang mendasar yang 

harus kita pahami. Misalnya ketika kita berada di lingkungan yang berbeda 

budaya, bahasa yang digunakan atau kebiasaan yang sering dilakukan tentunya 

berbeda pula. Makadari itu kita harus terlebih dahulu mengetahui budaya atau 

kebiasaan yang mereka lakukan dan yang paling penting adalah bahasa sehari-hari 

yang mereka gunakan agar segala interaksi yang terjadi mudah dipahami satu 

dengan lainnya.  

Menurut Larry L. Barker, bahasa memiliki tiga fungsi: penamaan (naming 
atau labeling), interaksi dan transmisi informasi. Penamaan atau 
penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan atau 
orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk komunikasi. 
Fungsi interaksi, menurut Barker menekankan berbagi gagasan dan emosi, 
yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan 
kebingungan. Kita sudah terbiasa menerima informasi setiap hari, sejak 
bangun tidur hingga kita tidur kembali, dari orang lain, baik secara 
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langsung atau tidak (melalui media massa misalnya). Fungsi bahasa ini 
yang disebut fungsi transmisi. Barker berpadangan, keistimewaan bahasa 
sebagai sarana transmisi informasi lintas waktu, dengan menghubungkan 
masa lalu, masa depan dan masa kini, memungkinkan kesinambungan 
budaya dan tradisi kita. Tanpa bahasa kita tidak mungkin bertukar 
informasi; kita tidak mungkin menghadirkan semua objek dan tempat 
untuk kita rujuk dalam komunikasi kita (dalam Mulyana, 2011:266-267). 
 

2.2.2.2 Komunikasi Nonverbal 

Pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Menurut 
Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal mencakup 
semua 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; 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 (dalam Mulyana, 2011:343). 
 

Diam sama kuatnya dengan pesan-pesan verbal yang diucapkan kata-kata. 
Dengan berdiam, maka anda telah berkomunikasi secara nonverbal. 
Terkadang mungkin tanpa suara, tanpa kata, atau mungkin dengan suara 
bernada tinggi maupun rendah, dengan gerakan tubuh/anggota tubuh, anda 
tetap melakukan komunikasi nonverbal. Meskipun anda berdiam diri 
namun pernyataan wajah anda pun bisa menunjukkan komunikasi 
antarpribadi dan memberikan pesan dengan makna tertentu terhadap orang 
lain. Komunikasi nonverbal acapkali dipergunakan untuk menggambarkan 
perasaan dan emosi. Jika pesan yang diterima melalui sistem verbal tidak 
menunjukkan kekuatan pesan maka anda dapat menerima tanda-tanda 
nonverbal lainnya sebagai pendukung (Liliweri, 1994:89) 
 
Komunikasi yang kita lakukan dengan seseorang akan menimbulkan 

makna tertentu bagi orang tersebut. Melalui komunikasi nonverbal kita dapat 

melihat gerak-gerik yang spontan bahkan makan yang dia sampaikan akan 

memberikan pesan terhadap kita. Dalam suatu kondisi atau keadaan tertentu 

komunikasi nonverbal juga dapat melengkapi kita dalam menciptakan makna 
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tertentu. Tak heran apabila komunikasi nonverbal menjadi komunikasi yang 

sangat jujur dalam mengungkapkan suatu hal. 

Knapp dan Tubbs (1978) mengatakan bahwa:  

Perspektif komunikasi nonverbal merupakan suatu bagian dari komunikasi 
yang menyeluruh, tidak dapat dipisahkan, sejauh mana perilaku nonverbal 
memberikan dukungan bagi perilaku verbal: 
1. Pengulangan (Repeating), mengulang gagasan yang sudah disajikan 

secara verbal. 
2. Kontradiksi (Contradicting), menolak pesan verbal atau memberikan 

makna lain terhadap pesan verbal. 
3. Substitusi (Substitusing), menggantikan lambang-lambang verbal. 
4. Pelengkap (Complementing), melengkapi pesan verbal. 
5. Memberikan tekanan (Accenting), menggaris bawahi apa yang telah 

diucapkan. 
6. Relating/regulating, meningkatkan dan mempertahankan hubungan 

bersifat permanen (dalam Liliweri, 1994:107). 
 

Klasifikasi pesan nonverbal menurut Jalaludin Rakhmat (2005) yaitu 

“seperti pesan kinesik, pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh yang 

berarti terdiri dari tiga komponen utama yakni pesan fasial, pesan gestural dan 

pesan postural. Contohnya ketika menopang-nopang dagu ketik sedang bingung.” 

Pesan paralinguisitik, pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara 

mengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal yang sama dapat menunjukkan arti 

yang berbeda bila diucapkan dengan cara yang berbeda seperti menunjukkan 

suatu suasana kebathinan dalam suara dan gerak waktu apabila seseorang 

melukiskan cerita kejadian suatu kejahatan. Proksemik atau penggunaan ruangan 

personal dan sosial. Secara umum mengatur jarak kita mengungkapkan keakraban 

seseorang dengan orang lain seperti jika orang-orang Timor mungkin lebih suka 

berbicara sambil berpelukan dari samping. Pesan artifaktual, diungkapkan melalui 

penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relatif 
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menetap. Orang sering berprilaku dalam hubungan dengan orang lain sesuai 

dengan persepsinya terhadap tubunya (body image). Erat kaitannya dengan tubuh 

ialah upaya kita membentuk citra tubuh dengan pakaian dan kosmetik. 

Knapp dan Tubbs (1978) mengelompokkan komunikasi nonverbal 

meliputi: 

1. Gerakan tubuh/perilaku kinesik, seperti contohnya: emblem, illustrator, 
affect displays, regulators, adaptors. 

2. Karakter fisik yang meliputi gerakan/keadaan penampilan tubuh secara 
menyeluruh, seperti contohnya: warna kulit dan rambut. 

3. Perilaku meraba, kontak tubuh yang menjadi antarpribadi yang dibedakan 
berdasarkan kelas dan peristiwa. 

4. Paralinguistik, seperti contoh: kualitas suara dan vokalisasi. 
5. Proksemik, persepsi pribadi maupun sosial terhadap cara penggunaan 

ruang dan jarak fisik ketika berkomunikasi. 
6. Artifact, tindakan memanipulasi penampilan dengan berbagai perangkat 

untuk mempermudah komunikasi antarpribadi. Tindakan ‘pemalsuan’ itu 
dilakukan untuk merangsang efektivitas komunikasi. Manipulasi dapat 
dilakukan melalui parfum, pakaian, lipstik, bulu mata palsu, rambut palsu 
payudara/pantat palsu. Hasil manipulasi ialah untuk mengecoh/menambah 
keindahan/kejelekan penampilan. 

7. Faktor lingkungan, lingkungan fisik merupakan faktor yang 
mempengaruhi komunikasi nonverbal, seperti contohnya susunan perabot 
rumah tangga, gaya arsitektur rumah, dekorasi, cahaya dan lain sebagainya 
(dalam Liliweri, 1994:112-113). 

 
 

2.2.3 Komunikasi Artifaktual 

Fashion, pakaian, busana sudah menjadi bagian penting dari gaya, trend 

penampilan keseharian kita. Sebagai fenomena budaya dan komunikasi, fashion 

sesungguhnya berucap banyak tentang identitas pemakainya. Begitu pentingnya 

peran busana, pakaian, dandanan dan perhiasan dalam proses komunikasi.  

Komunikasi artifaktual biasanya didefinisikan sebagai komunikasi yang 
berlangsung melalui pakaian dan penataan berbagai artifak, misalnya 
pakaian, dandanan, barang perhiasan, kancing baju, dan furnitur rumah 
dan penataannya ataupun dekorasi ruang anda. Karena fashion atau busana 
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menyampaikan pesan-pesan nonverbal, ia termasuk komuniaksi nonverbal 
(Subandy, 2007:242). 
 

Gambaran tentang diri seseorang (Self Image) memegang peranan penting 

dalam komunikasi, baik dengan orang lain (interpersonal) maupun dengan diri 

kita sendiri (intrapersonal). Self image ini sedikit banyak dipengaruhi oleh 

gambaran fisik seseorang (physical image) serta penampilan fisiknya (physical 

appearance). “Masyarakat Amerika, seperti halnya masyarakat di belahan bumi 

lain, mencurahkan segenap waktu dan tenaganya untuk melakukan modifikasi 

gambaran fisiknya dalam rangka meningkatkan dan memperkuat citra diri” 

(Sihabudin, 2011:98). 

Selama gambaran fisik berpengaruh besar dalam menentukan citra diri, 

maka orang akan berusaha meningkatkan penampilannya. Bayangkan saja jika 

seorang dosen, sehabis main tenis atau begitu bangun tidur tanpa mandi, tanpa 

gosok gigi, kita langsung berdiri didepan kelas memberi kuliah. Apa yang akan 

terjadi? Sebagian besar mahasiswa mungkin akan terbahak-bahak ada yang 

memandang aneh, sebagian lagi mencemooh. Tidak mustahil, ada pula mahasiswa 

yang tertidur saat dosen berbicara. Ini mengindikasikan, penampilan berperan 

penting dalam menentukan identitas sosial. Penampilan mempengaruhi perilaku 

kita dan perilaku orang lain yang berhubungan dengan kita. 

Appearance communicates meaning, begitu kata Leathers (1976). 
Penampilan mengkomunikasikan makna. Komunikasi lewat penampilan 
atau biasa disebut komunikasi artifaktual berbeda dengan komunikasi 
kinesik atau proksemik, meski kadang saling berhubungan (dalam 
Sihabudin, 2013: 99). 
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Pakaian di samping berfungsi sebagai pelindung, juga merupakan suatu 

bentuk komunikasi. Seperti yang dinyatakan oleh Adler dan Rodman,  

Pakaian dapat digunakan untuk menampilkan status ekonomi, 
pendidikan, status sosial, status moral, kemampuan atletik dan atau 
ketertarikan, sistem kepercayaan (politik, filosofi dan agama) dan tingkat 
kepuasan. Pakaian yang merupakan sebagai penunjang penampilan kita 
sehari-hari akan memberikan penilaian bagi orang yang melihatnya (dalam 
Samovar, 2010:302). 

 
Komunikasi artifaktual sebagian bagian dari sistem komunikasi nonverbal 

mencakup segala sesuatu yang dipakai orang atau melakukan sesuatu terhadap 

tubuh untuk memodifikasi penampilannya. Tidak mengherankan bila banyak 

orang berusaha menyempurnakan penampilannya dengan menggunakan pakaian 

mahal, kosmetika, model rambut tertentu, kacamata sampai melakukan operasi 

plastik. Oleh, karenanya, pembahasan tentang komunikasi artifaktual lebih 

menitikberatkan pada hal-hal tersebut. 

2.2.4 Pakaian sebagai Media Komunikasi 

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa komponen penting dari penampilan 

adalah pandangan mengenai hal yang menarik dan indah. Tentunya setiap orang 

memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal yang menarik dan indah itu 

sendiri. Secara tidak langsung, pakaian dapat menunjukkan ekspresi seseorang, 

bagaimana dia menunjukkan cara berpakaiannya ketika bertemu seseorang di 

tempat formal, lingkungan kampus atau ketika sedang berlibur. Tentunya 

penampilan kita akan dapat terlihat berbeda jika dilihat dari suasana lingkungan 

yang berbeda pula.  

K Gibbins dalam bukunya : Communication Aspects of Woman’s Clothes 

and their Relations in Fasionabity (Liliweri, 1994:132) mengungkapkan bahwa 
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“ada hubungan antara warna dengan pakaian. Disebutkannya bahwa daya tarik 

seseorang dapat ditentukan oleh bentuk dan warna pakaian.” Seperti yang sudah 

dijelaskan bahwa orang bisa menerka ekspresi dan emosi perasaan melalui 

pakaian. Warna-warna terang melambangkan bahwa anda seorang yang kuat, 

sementara kelabu dan gelap melambangkan suasana hati yang murung dan duka, 

mungkin juga tenang dan pribadi dan tertutup. Pakaian yang pendek (pada 

wanita), rok “ngepres” dan berbelah belakang, slack yang sesak, menunjukkan 

kesan daya tarik seksual yang tinggi. Pakaian anda mempunyai dampak yang 

besar terhadap pribadi anda.  

Dalam hal berpakaian seseorang akan menunjukkan ekspresi apa yang 

ingin ditampilkan tentunya berpengaruh terhadap pemilihan warna dalam 

pakaiannya. Sebagai media komunikatif pakaian memiliki beberapa fungsi. 

Kefgen dan Specht menyebutkan ada tiga dimensi informasi tentang individu 

yang disebabkan oleh pakaian yaitu emosi, tingkah laku, dan diferensiasi. 

Pertama, pakaian melambangkan dan mengkomunikasikan informasi 
tentang emosi komunikator. Hal ini dapat dilihat dengan adanya istilah-
istilah Glad Rags (pakaian ceria), Window’s Weed (pakaian berkabung) 
dan Sunday Clothes (pakaian hari minggu/baju santay). 
Kedua, pakaian juga berpengaruh terhadap tingkah laku pemakainya 
sebagaimana tingkah laku orang yang menanggapinya. Dari pakaian yang 
dikenakan kitapun bisa menilai siapa Atiek CB, Nurul Arifin ataupun 
Roma Irama. Polisi dijalan yang tidak berseragam bisa kehilangan 
identifikasi sosial dan tentunya kehilangan kekuasaan untuk membentak 
supir angkutan kota (kecuali bia di tangannya tergenggam sepucuk pistol). 
Jadi, dengan menggunakan seragam tertentu pada dasarnya orang telah 
menyerahkan haknya sebagai individu untuk bertindak bebas, dan 
selanjutnya ia harus menyesuaikan dan tunduk pada kelompoknya. 
Ketiga, pakaian berfungsi untuk membedakan seseorang dengan orang lain 
atau kelompok satu dengan kelompok lain. Dari pakaian kita dapat 
membedakan apakah seseorang anggota kelompok musik rock, dangdut, 
jazz atau keroncong. (Sihabudin, 2011:108) 
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Mahasiswa memiliki cara berpakaian yang beragam, terutama fashion saat 

ini yang sudah semakin pesat. Untuk itu jika dilihat bahwa anak muda memiliki 

selera tersendiri dalam penampilannya, baik dilihat dari model, bahan, warna 

pakaiannya, kalung, sepatu dan lain sebagainya. Sedangkan untuk orang tua 

biasanya hanya menyukai pakaian yang sederhana dan tidak neko-neko. Kita bisa 

melihat perbedaan mengenai penampilan, apakah dia seorang polisi dengan 

seragam dan atributnya atau dia seorang dokter dengan jas putihnya. Tentunya 

kita bisa menilai seseorang dari penampilan luarnya. 

Pakaian sebagai media komunikasi dibuktikan pula lewat penelitan 

Gibbins (1969). Menurut Gibbins, ada tiga kategori pengertian yang dapat 

ditimbulkan:  

Pertama, fashionability, derajat penerimaan orang lain terhadap pakaian 
seseorang sebagai masa kini, cerah, dan cantik. Kedua, sociability derajat 
di mana pakaian dapat menjelaskan peran sosial pemakai dan membuatnya 
tampak feminim atau maskulin. Ketiga, formlity, derajat yang menentukan 
apakah pakaian seseorang akan membuatnya tampak resmi atau santai. 
(Sihabudin, 2011:110) 

 

Dapat dijelaskan bahwa pakaian bisa menunjukkan seseorang dari 

berbagai sudut pandang, seperti fashionability di mana jika seorang mahasiswa 

memiliki selera dalam berpakaian misalnya dengan memakai pakaian trendy 

orang tersebut tentunya akan lebih menarik perhatian bahkan akan diterima di 

lingkungan sosialnya, jika sociability di mana apabila seorang wanita yang sering 

memakai rok dengan memakai flatshoes ataupun wanita yang terlalu cuek hanya 

dengan memakai kaos dalam penampilannya lalu memakai sepatu kets tentunya 

lingkungan sosial akan menilai berbeda dari kedua sisi tersebut, dan formility di 
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mana lingkungan tempat kita berada akan menentukan jenis pakaian, hal tersebut 

akan mempengaruhi apakah seseorang akan terlihat santai atau resmi dari pakaian 

yang dia pakai. Hal tersebut meyakinkan bahwa pakaian merupakan sebagai 

media komunikasi daripada komunikasi nonverbal. 

2.2.5 Tinjauan Tentang Budaya 

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa komunikasi itu dinamik. Komunikasi 

adalah suatu aktivitas yang terus berlangsung dan selalu berubah. Komunikasi 

dapat ditunjukkan dalam berbagai cara, melalui penampilan merupakan sarana 

komunikasi nonverbal. Bahwa fashion dan make up menjadi sebuah fenomena 

kultur yang sudah ada sejak berabad-abad. Seperti yang dikemukakan oleh Lonner 

dan Malpass,  

Definisi ini mencakup pengertian yang kompleks dan tidak masuk akal, 
juga pengertian yang sederhana seperti ‘Budaya merupakan pemrograman 
pikiran’ atau ‘budaya merupakan yang dibuat manusia dalam lingkungan. 
Kita memperhatikan pengertian yang mengandung tema bagaimana 
budaya dan komunikasi itu berhubungan (dalam Samovar, 2010:27). 
Budaya dipandang dengan cara sebagai titik akhir, yakni titik ideal bisa 

jadi dipikirkan dalam artian dengan cara seperti itu pulalah ia diukur dan dinilai. 

Dalam pandangan budaya yang seperti ini, tentu melihat pakaian, fashion dan 

bahkan kosmetik sebagai bagian dari budaya. Budaya merupakan suatu deskripsi 

atas suatu cara hidup tertentu yang akan mengekspresikan makna-makna atau 

nilai-nilai tertentu, bukan hanya dalam seni dan belajar melainkan juga dalam 

institusi dan perilaku biasa. Seperti yang dikatakan oleh Hall bahwa “Budaya 

adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya” (dalam Samovar, 2010:25). 

Budaya mempengaruhi banyak hal, budaya juga yang menentukan waktu 

dan jadwal peristiwa-peristiwa antarpribadi, tempat-tempat untuk membicara 
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topik tertentu, jarak fisik yang memisahkan antara seorang pembicara dengan 

orang lain, nada suara yang sesuai untuk membicarakan hal tertentu. Interaksi 

yang terjadi setiap saat, baik melalui komunikasi maupun isyarat verbal dan 

nonverbal. Ke manapun kita berpaling, kita melihat proses interaksi simbolik yang 

sedang berlangsung. Seperti bulu-bulu unggas yang dipakai di kepala atau strip-

strip pada lengan dapat dijadikan lambang kepangkatan militer, salib dapat 

melambangkan kepercayaan agama, kancing-kancing, gigi-gigi, pita-pita, gaya 

rambut atau tato dapat menjadi lambang afiliasi-afiliasi sosial. 

Ikatan antara generasi menyatakan hubungan yang jelas antara budaya dan 

komunikasi. Komunikasilah yang membuat budaya berkelanjutan, ketika 

kebiasaan budaya, prinsip, nilai, tingkah laku dan sebagainya diformulasikan, 

mereka mengkomunikasikan hal ini kepada anggota yang lainnya. Walaupun 

beberapa aspek budaya berubah, stuktur budaya yang kuat menolak perubahan 

penting atau seperti yang dituliskan Beamer dan Varner,  

Budaya tampaknya tidak berubah pada level tertentu dan hanya berubah 
dari permukaan saja. Ini merupakan perilaku awal dari munculnya budaya 
populer, perubahan dalam pakaian, musik, makanan, transportasi, hiburan 
massa, perumahan dan sebagainya merupakan perubahan luar dan tidak 
memengaruhi akar budaya (Samovar, 2010:47) 

 

2.2.6 Pakaian dan Kosmetik sebagai Fungsi Komunikasi 

Seperti yang sudah dijelaskan pentingnya busana, pakaian, dandanan dan 

perhiasan dalam proses komunikasi. Dalam buku Fashion as Communication 

karya Malcom Barnard, misalnya membantu kita memahami “fungsi retoris 

fashion untuk menentukan tempat dan ruang gerak  fashion dalam membentuk 
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dan memelihara pesan, aturan, ritual dan tanggung jawab budaya” (dalam 

Subandy, 2007:251) 

Laki-laki seperti halnya wanita selalu meningkatkan pemakaian kosmetik 

untuk memantapkan penampilannya. Dalam beberapa dekade kebanyakan orang 

Amerika merasakan kosmetik merupakan satu kebutuhan dasar ketimbang 

kemewahan. Meski mereka tidak cukup uang untuk makan, mereka tetap membeli 

kosmetik. Kosmetik masih diperjualbelikan meski terjadi depresi ekonomi. 

(Sihabudin, 2011:111).  

Westmore (1973) pernah melakukan studi tentang pengaruh perilaku 

seseorang setelah menggunakan produk kosmetiknya. Hal pertama yang perlu 

diperhatikan adalah reflective image seseorang, yaitu gambaran fisik menurut 

pandangan orang lain yang mungkin bertentangan dengan gambaran dirinya 

sendiri serta kaitannya dengan interaksi sosialnya. Gambaran diri seseorang ini 

menurut Westmore akan menentukan tempat seseorang di masyarakat. Tak jarang 

wanita yang menggunakan make up merasakan dirinya tampak lebih 

menyenangkan, kulit terasa lebih segar, alis menjadi tajam, dan muka lebih 

ekspresif, sorot mata lebih komunikatif, bibir terasa merekah dan menyenangkan. 

(dalam Sihabudin, 2011:112). 

Mulyana (2011:401) menambahkan, 

Orang yang ahli dalam wewangian dapat membedakan bau parfum lelaki 
dengan bau parfum perempuan, bau parfum yang mahal dengan bau 
parfum yang murah. Bau parfum yang digunakan seseorang dapat 
menyampaikan pesan bahwa ia berasal dari kelas tertentu: kaum eksekutif, 
selebritis, atau wanita tunasusila; kelas atau atau kelas bawah. Wewangian 
dapat mengirim pesan sebagai godaan, rayuan, ekspresi femininitas atau 
maskulinitas. Dalam bisnis, wewangian melambangkan kesan, citra, status 
dan bonafiditas. 
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Mahasiswi yang memakai kosmetik seperti lipstik, eyeliner, blush on atau 

bedak memang sudah tidak aneh lagi. Karena kaum hawa menjadikan kosmetik 

menjadi kebutuhan utama sebagai penunjang. Terlebih apabila kosmetik menjadi 

kebutuhan atau tuntuan pekerjaan yang mengharusnya dia memakai make up 

karena harus bertemu rekan kerja. Tetapi untuk mahasiswi yang menggunakan 

make up dalam lingkungan kampus tentunya memiliki citra tersendiri. 

Media populer terus menerus menekankan manfaat kosmetik perawatan 

tubuh. Fashion dan kosmetik mungkin adalah arena paling jelas tempat 

bekerjanya hasrat konsumen untuk membeli produk karena mereka berhasrat 

untuk tampak seperti para model fashion yang mereka lihat di majalah pop. Para 

pahlawan dari dunia pop dan para model fashion menjeadi penentu trend 

(trendsetter) yang memainkan model peran (the role models) terutama bagi 

kawula muda. Mereka adalah icon tempat berpusarnya daur ulang gaya dan trend 

fashion. Citra tentang keindahan tubuh, terbuka secara seksual dan terkait dengan 

hedonisme, waktu luang dan display tubuh, menekankan pentingnya penampilan 

dan “pandangan.” 

Berbicara tentang pakaian sesungguhnya berbicara tentang sesuatu yang 
erat dengan diri kita. Tak heran, kalau dalam kata-kata Thomas Carlyle, 
pakaian menjadi “perlambang jiwa” (emblems of the soul). Pakaian bisa 
menunjukkan siapa pemakainya. Dalam kata-kata tersohor dari Eco, “I 
speak through my clothes.” (Aku berbicara lewat pakaianku). Pakaian 
yang kita kenakan membuat pernyataan tentang diri kita. Bahkan jika kita 
buka tipe orang yang terlalu peduli soal busana kita, orang yang bersua 
dan berinteraksi dengan kita tetap akan menafsirkan penampilan kita pada 
fungsi komunikasi dan nonverbal dari pakaian yang kita kenakan dalam 
kehidupan sehari-hari, baik dalam suasana formal maupun informal 
(Subandy, 2007:242). 
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Pakaian yang kita pakai bisa menampilkan berbagai fungsi. Sebagai 

bentuk komunikasi, pakaian bisa menyampaikan pesan artifaktual yang bersifat 

nonverbal. Pakaian bisa melindungi kita dari cuaca yang buruk atau dalam 

olahraga tertentu dari kemungkinan cedera. Pakaian juga membantu kita 

menyembunyikan bagian-bagian tertentu dari tubuh kita dan karenanya pakaian 

memiliki suatu fungsi kesopanan (modesty fungction). Menurut Desmond Morris 

dalam Manwatching: A Field Guide to Human Behavior (1977), “pakaian juga 

menampilkan peran sebagai pajangan budaya (cultural display) karena ia 

mengkomunikasikan afiliasi budaya kita”. Bukankah seringkali kita tak akan 

terlalu sulit mengenal negara atau daerah asal-usul seseorang dari pakaian yang 

mereka kenakan. Pakaian bisa menunjukkan identitas nasional dan kultural 

pemakainya. 

 

2.2.7 Identitas Busana dan Kosmetik 

Pakaian dan kosmetik merupakan perkembangan yang tak bisa dipungkiri. 

Kosmetik menjadi pelengkap komunikasi artifaktual khususnya untuk para hawa 

bukan menjadi suatu hal yang aneh lagi. Begitupun dengan pakaian, pakaian 

merupakan ekspresi identitas pribadi. Untuk contoh, kita bisa melihat di kalangan 

pejabat kita yang gemar mengenakan safari atau baju batik korpri. Ini tidak hanya 

membangkitkan esprit de corps di kalangan mereka, tetapi juga menyiratkan 

berhasilnya ideologi penyeragaman selera berbusana dan pembentukan identitas 

kolektif dari kelas sosial birokrat yang merasa berada di lapis atau strata sosial 

(Nordholt, 1997). Di sini, gaya busana merupakan suatu indikator status yang 
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jelas. Dengan demikian, terbukti negara dan kelompok kepentingan berhasil 

menggunakan kode-kode busana untuk menciptakan penampilan yang kuat 

kontrol negara, kebangsaan dan solidaritas kelompok (Subandy, 2007:244) 

Busana adalah salah satu dari seluruh rentan penandaan yang paling jelas 

dari penampilan luar, yang dengannya orang menempatkan diri mereka terpisah 

dari yang lain dan selanjutnya diidentifikasi sebagai suatu kelompok tertentu. 

Orang membuat kesimpulan tentang siapa anda sebagian juga lewat apa yang 

anda pakai. Apakah kesimpulan tersebut terbukti akurat atau tidak, tak ayal ia 

akan mempengaruhi pikiran orang tentang anda dan bagaimana mereka bersikap 

kepada anda. Kelas sosial anda, keseriusan atau kesantaian anda, sikap anda, 

afiliasi politik anda, keglamoran atau keeleganan anda, sens of style anda dan 

bahkan mungin kreativitas dan akan dinilai sebagian dari cara anda berbusana. 

Kenyataannya dua buku yang dinilai sangat populer buah karya John Molloy, 

Dress for Succes (New York: P. H. Wyden, 1975) dan The Women’s Dress for 

Success Book (Chicago: Follet, 1977) dalam (Subandy, 2007:243) memberi 

petunjuk pada pria dan wanita tentang cara berbusana agar mereka dapat 

mengkomunikasikan sejumlah citra yang diinginkan, misalnya efisiensi, bisa 

dipercaya, atau berwenang. 

Sebagaimana ditegaskan oleh John Berger dalam karyanya Signs in 

Contemporary Culture, “pakaian kita, model rambut dan seterusnya adalah sama 

tingkatannya dan digunakan untuk menyatakan identitas kita.” Menurut Berger 

(1984),  

Identitas agama merupakan suatu wilayah di mana pembedaan yang begitu 
besar disempurnakan lewat pemakaian jenis-jenis pakaian, barang dan 
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simbol tertentu. Kelompok keagamaan yang berbeda menyatakan dirinya 
berbeda dengan agama lain dengan menggunakan “seragam” khas tertentu 
yang menandakan bahwa anda telah mengungkapkan jenis pakaian khusus 
untuk fungsi tertentu. Dengan mengenakan pakaian itu, berarti identitas 
diri ditegaskan dalam ruang publik, dan berarti pula pemisahan diri dari 
kelompok keagamaan yang lain (dalam Subandy, 2007:246). 
 

2.2.8 Teori Interaksi Simbolik 

Istilah ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer (1969). Teori ini memiliki 

ide yang baik, tetapi tidak terlalu dalam dan spesifik sebagaimana yang diajukan 

Mead. Mead mengembangkan teori interaksi simbolik pada tahun 1920, namun 

gagasan-gagasannya mengenai interaksi simbolik berkembang pesat setelah para 

mahasiswanya menerbitkan catatan-catatan kuliahnya, terutama melalui buku 

yang menjadi rujukan utama teori interaksi simbolik, yakni Mind, Self and Society 

(1934), yang diterbitkan tak lama setelah Mead sendiri meninggal dunia. 

Penyebaran dan pengembangan teori Mead juga berlangsung melalui interpretasi 

dan penjabaran lebih lanjut yang dilakukan oleh mahasiswanya sendiri yaitu 

Herbert Blumer (Mulyana, 2008:68). 

Karakter ide dasar ini adalah suatu hubungan terjadi secara alami 

antarmanusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu. 

Interaksi yang terjadi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang 

mereka ciptakan. Realitas sosial merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada 

beberapa individu dalam msyarakat. Interaksi yang dilakukan antar individu itu 

berlangsung secara sadar. Interaksi simbolik juga berkaitan dengan gerak tubuh, 

antara lain suara atau vokal, gerakan fisik dan ekspresi tubuh, yang semuanya itu 

mempunyai maksud dan disebut dengan ‘simbol’. 
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Mengutip pendapat Ritzer (1992:59 dalam Sukidin, 2002:111), bahwa 

“ teori interaksi simbolik adalah teori yang paling sulit disimpulkan.” Teori ini 

memiliki banyak sumber, namun tak satupun yang mampu memberi penjelasan 

memuaskan mengenai isi dari teori ini. Bentuk paling sederhana dan paling pokok 

dalam komunikasi dilakukan melalui isyarat. Hal ini disebabkan karena manusia 

mampu menjadi objek untuk dirinya sendiri dan melihat tindakan-tindakannya 

seperti orang lain dapat melihatnya. Lebih khususnya lagi komunikasi simbol 

manusia itu tidak terbatas pada isyarat-isyarat fisik. Sebaliknya, ia menggunakan 

kata-kata, yakni simbol suara mengandung arti-arti bersama dan bersifat standar. 

Adapun bentuk-bentuk hubungan sosial itu, menurut Simmel seperti “dominasi, 

subordinasi, kompetisi, imitasi, pembagian pekerjaan, pembentukan kelompok, 

kesatuan agama, kesatuan pandangan dan lain-lain”. Pandangan Simmel ini 

akhirnya banyak mempengaruhi interpretasi G. H. Mead dalam mengembangkan 

teori interaksi simbolik. Suatu konsep yang memandang masyarakat dibentuk oleh 

suatu pertukaran gerak tubuh dan bahasa (simbol) yang mewakili proses mental. 

“Simbol atau tanda yang disebut teori peran (role theory) yang melihat cara 

konversasi/percakapan internal dari self menjembatani presentasi dari self menuju 

struktur-struktur peran” (dalam Sukidin, 2002:113). 

Menurut Thomas, seseorang tidak serta merta memberikan reaksi 
manakala ia mendapat rangsangan dari luar. Seseorang itu semestinya 
melakukan penilaian dan pertimbangan terlebih dahulu, sehingga 
rangsangan dari luar diseleksi melalui proses yang dinamakan definisi atau 
penafsiran situasi. Kata Thomas, ada dua macam, yaitu: (1) Definisi situasi 
yang dibuat spontan oleh individu dan (2) Definisi situasi yang dibuat oleh 
masyarakat (dalam Sukidin, 2002:113). 
 

repository.unisba.ac.id



40 

 

 

 

Definisi situasi yang dibuat oleh masyarakat itu merupakan aturan yang 

mengatur interaksi antarmanusia. Ada tiga jenis aturan yang mengatur perilaku 

manusia ketika mereka berinteraksi dengan orang lain yang disebutkan oleh David 

A. Karp dan W. C. Yoel dalam bukunya “Symbols, Selves and Society: 

Understanding Interaction” (1979), yaitu “(1) aturan mengenai ruang, (2) aturan 

mengenai waktu, (3) aturan mengenai gerak dan dikap tubuh”. Selanjutnya, Hall 

dan Hall mengemukakan bahwa “komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh yang 

menurutnya ada sebelum bahasa lisan, merupakan bentuk komunikasi pertama 

yang dipelajari manusia.” 

Karp dan Yoel menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi, 

yaitu: “(1) ciri yang dibawa sejak lahir, misalnya jenis kelamin, usia, dan ras, (2) 

penampilan (3) bentuk tubuh yang dipengaruhi oleh pakaian dan (4) apa yang 

diucapkan oleh pelaku” (dalam Sukidin, 2001:116-117). Dapat dijelaskan bahwa 

komunikasi yang dilakukan antarmanusia sangat dipengaruhi oleh banyak faktor 

baik itu komunikasi verbal maupun nonverbal. Interaksi yang terjadi akan 

menimbulkan makna tertentu dilihat dari cara pandang yang berbeda pula. 

Seperti halnya para informan yang memiliki cara berpakaian yang 

berbeda-beda. Tentunya mereka memiliki pertimbangan sampai saatnya mereka 

memutuskan untuk berpenampilan seperti apa untuk datang ke lingkungannya. 

Lalu, penampilan sehari-hari mereka sedikitnya hasil dari interaksi sosial yang 

sudah berlangsung lama. Simbol dari cara berpakaian tentunya memiliki pesan 

tersendiri, terutama komunikasi nonverbal. 
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Interaksi simbolik menurut Mead mempelajari tindakan sosial dengan 

mempergunakan teknik instrospeksi untuk dapat mengetahui sesuatu yang 

melatarbelakangi tindakan sosial itu dari sudut aktor. Jadi, interaksi simbolik 

memandang manusia bertindak bukan semata-mata karena stimulus-respons, 

tetapi juga didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan tersebut. 

Menurut Mead, manusia mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan 

dalam pemikirannya sebelum ia memulai tindakan yang sebernarnya. Sebelum 

melakukan tindakan yang sebenarnya, seseorang mencoba terlebih dahulu 

berbagai alternatif tindakan itu secara mental melalui pertimbangan pemikirannya. 

Oleh karena itu, sebenarnya dalam proses tindakan manusia terdapat suatu proses 

mental yang tertutup yang mendahului proses tindakan yang sebenarnya atau yang 

manifes. 

Berpikir menurut Mead adalah suatu proses di mana individu berinteraksi 

dengan dirinya sendiri dengan mempergunakan simbol-simbol yang bermakna. 

Melalui proses interaksi dengan diri sendiri itu, individu memilih yang mana di 

antara stimulus yang tertuju kepadanya itu yang akan ditanggapinya. Dengan 

demikian, individu tidak secara langsung menanggapi stimulus, tetapi terlebih 

dahulu memilih dan kemudian memustuskan stimulus yang akan ditanggapinya. 

Perspektif tentang manusia yang menekankan pada pentingnya bahasan 

dalam membentuk upaya saling memahami sebagaimana diungkapkan oleh Mead, 

selanjutnya dirangkum oleh Blumer dalam suatu pernyataan yang dikenal dengan 

tiga premis interaksi simbolik, yaitu: 

1. Manusia melakukan tindakan terhadap “sesuatu” berdasarkan makna yang 
dimiliki “sesuatu” tersebut untuk mereka. 
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2. Makna dari “sesuatu” tersebut berasal dari atau muncul dari interaksi 
sosial yang dialami seseorang dengan sesamanya. 

3. Makna-makna yang ditangani dimodifikasi melalui suatu proses 
interpretatif yang digunakan orang dalam berhubungan dengan “sesuatu” 
yang ditemui (dalam Sukidin, 2001:122-123). 

 

Adapun perbedaan kaum interaksi simbolik dengan kaum fungsionalis 

strukturalis ditegaskan oleh Blumer dalam hal yaitu organisasi masyarakat 

menurut kaum interaksi simbolik merupakan “kerangka” di mana tindakan sosial 

berlangsung dan bukan merupakan “penentu” tindakan itu. Dan, organisasi 

tersebut dan perubahan yang terjadi di dalamnya adalah hasil dari kegiatan unit-

unit yang bertindak dalam organisasi tersebut dan bukan oleh kekuatan-kekuatan 

yang membuat unit-unit itu berada di luar konteks organisasi atau lembaga 

tersebut. 

Dalam pandangan interaksi simbolik sebagaimana yang ditegaskan 

Blumer, proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan 

menegakkan aturan-aturan, bukan aturan yang menciptakan dan menegakkan 

kehidupan berkelompok. Dalam konteks ini interaksi simbolik melihat masyarakat 

sebagai proses interaksi simbolik. 

Blumer mengatakan bahwa ada tiga premis utama teori interaksi simbolik, 

yaitu: 

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada 
pada sesuatu itu bagi mereka. 

2. Makna itu diperoleh dari interaksi sosial yang dilakukan dengan orang 
lain. 

3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial 
sedang berlangsung (Soeprapto, 2002: 120-121). 
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Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari 

sudut pandang subjek. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus 

dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur 

perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi 

mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, 

objek, dan bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan perilaku mereka. 

Interaksi simbolik berarti mencari makna dari simbol-simbol yang 

dilahirkan manusia di setiap perilaku atau tindakan mereka yang berasal dari 

interaksi sosial kepada objek-objek di sekeliling mereka. Karena interaksi sosial 

yang mereka bangun dengan lingkungan sosial secara sadar maupun tidak sadar 

dan bahkan langsung maupun tidak langsung membentuk serta memperngaruhi 

tindakan manusia, sehingga dari proses interaksi sosial tersebut akan terjadi 

pengambilan keputusan atas simbol apa yang akan mereka ambil atau mereka 

gunakan untuk membentuk diri mereka. Pada dasarnya mereka membentuk diri 

mereka dari ekspektasi penilaian interaksi sosialnya. 

Kata Blumer (1953), orang menimbang perbuatan masing-masing orang 
secara timbal balik dan hal ini tidak hanya merangkaikan perbuatan orang 
yang satu dengan perbuatan orang yang lain, melainkan menganyam 
perbuatan-perbuatan mereka menjadi apa yang barangkali boleh disebut 
suatu transaksi, dalam arti bahwa perbuatan-perbuatan yang diasalkan dari 
masing-masing pihak diserasikan, sehingga membentuk suatu aksi 
bersama yang menjembatani mereka (Veger dalam Sobur, 2003:195). 
 

Perilaku manusia yang terpengaruh dari proses interaksi sosial tersebut 

akan melahirkan suatu simbol. Simbol tersebut memberikan makna yang tidak 

hanya untuk mereka yang menginterpretasikan segala bentuk tingkah laku atau 

perbuatan yang ingin disampaikan kepada lingkungan sosialnya tetapi juga makna 
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ini akan diterima oleh lingkungan sosialnya sehingga membentuk identitas. 

Identitas sosial ini akan terbentuk bagaimana seseorang tersebut berperilaku di 

interaksi sosial. 

Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas 

manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna (Mulyana, 

2001:68). Dalam karangannya, “Sociological Implications of the Thought of 

George Herbert Mead” (American Journal of Sociology, 71, 1966: 535-544) dan 

kemudian dalam bukunya Symbolic Interactionism: Perspective and Method 

(1969), ia menyambung pada gagasan-gagasan Mead. 

Pertama, konsep diri. Menurut Blummer, manusia bukan semata-mata 
organisme saja yang bergerak di bawah pengaruh perangsang-perangsang 
entah dari luar, entah dari dalam, melainkan organisme yang sadar akan 
dirinya. Berarti dalam hal ini, manusia merupakan organisme yang dapat 
mengendalikan dirinya sendiri tidak hanya berinteraksi dengan sesamanya 
tetapi manusia pun dapat berinteraksi dengan dirinya sendiri. 
Kedua, konsep perbuatan (action). Dalam pandangan Blumer, karena 
perbuatan manusia dibentuk dalam dan melalui proses interaksi dengan 
diri sendiri, makan perbuatan itu berlainan sama sekali dari gerak 
makhluk-makhluk yang bukan manusia. Manusia menghadapkan diri 
dengan berbagai macam tuntutan kebutuhan untuk dirinya sendiri seperti, 
kebutuhan perasaan, perbuatan orang lain, pengharapan dan tuntutan orang 
lain, aturan-aturan masyarakatnya, situasinya, self image-nya, ingatannya 
dan cita-citanya untuk masa depan. Manusia pun berperan dalam 
merancangkan perbuatannya. Maka dari itu, manusia adalah konstruktor 
kelakuannya. 
Ketiga, konsep objek. Blumer memandang, manusia hidup di tengah objek-
objek. Kata “objek” dimengerti dalam arti luas dan meliputi semua yang 
menjadi sasaran perhatian aktif manusia. Dalam hal ini dapat dikatakan 
bahwa objek merupakan hal-hal di sekitar manusia dan lingkungannya. 
Keempat, konsep interaksi sosial Interaksi, dalam pandangan Blumer, 
berarti bahwa para peserta masing-masing memindahkan diri mereka 
secara mental ke dalam posisi seseorang. 
Kelima, konsep joint action. Pada konsep ini Blumer mengganti istilah 
social act dari Mead dengan istilah joint action. Artinya ialah aksi kolektif 
yang lahir di mana perbuatan-perbuatan masing-masing peserta 
dicocokkan dan diserasikan satu sama lain. Blumer (Littlejohn, 1996: 161) 
mencatat bahwa di dalam suatu masyarakat maju, porsi tersebar dari aksi 
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kelompok mengandung pola-pola stabil yang terjadi berulang kali yang 
memiliki arti yang umum dan baku bagi para pesertanya (Sobur, 
2013:197-198). 
 

Margaret M. Poloma (1984) mencatat, perspektif interaksionisme simbolik 

yang dikemukakan Blumer setidaknya mengandung beberapa ide dasar sebagai 

berikut: 

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling 
bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk struktur sosial. 

2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan 
kegiatan manusia lain. Interaksi nonsimbolik mencakup stimulus respons, 
sedangkan interaksi simbolik mencakup penafsiran tindakan-tindakan. 

3. Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsik. Makna lebih 
merupakan produk interaksi simbolik. Objek-objek tersebut dapat 
diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, (a) objek fisik; (b) objek sosial; 
dan (c) objek abstrak. 

4. Manusia tidak hanya mengenal objek eskternal, mereka juga dapat melihat 
dirinya sebagai objek. 

5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat manusia itu 
sendiri. 

6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota 
kelompok. Ini merupakan “tindakan bersama”. Sebagaian besar “tindakan 
bersama” tersebut dilakukan secara berulang-ulang, namun dalam kondisi 
yang stabil. Dan di saat lain ia bisa melahirkan suatu kebudayaan (Sobur, 
2009: 199-200). 

 

Dapat disimpulkan bahwa interaksi simbolik itu memahami perilaku 

manusia dari sudut pandang subjek. Manusia bertindak hanya berdasarkan definisi 

atau penafsiran mereka atas objek-objek di sekeliling mereka. Kehidupan sosial 

atau interaksi sosial membentuk perilaku manusia berdasarkan objek-objek di 

sekeliling mereka bahkan manusia itu sendiri pun dapat menjadi objek terhadap 

dirinya sendiri. Manusia sebagai subjek di lingkungan sosialnya. Perilaku mereka 

terbentuk sesuai dengan interpretasi atas dirinya sendiri dan juga objek di 

sekeliling yang membentuknya. 
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Manusia dapat mengkategorikan dirinya sendiri untuk berinteraksi dalam 

kelompok yang dia inginkan. Biasanya, hal ini pun akan membentuk identitas 

sosial yang ingin mereka sampaikan dan objek sosial pun juga dapat menilai 

identitas yang sudah tercipta tersebut. Identitas maupun status sosial 

mempengaruhi pembentukan karakter maupun citra terhadap manusia tersebut. 

Seperti yang dijelaskan pada halaman sebelumnya, interaksi simbolik akan 

memahami perilaku manusia yang telah dibentuk dari lingkungan sosialnya untuk 

membentuk identitas atau statusnya di masyarakat. Biasanya pula mereka 

terpengaruh dengan keadaan di lingkungan sosialnya. Manusia memiliki 

kebutuhan untuk membentuk citra dirinya di mata objek, objek ini yang dimaksud 

adalah lingkungan sosialnya. 

 

2.2.8.1 Interaksi Simbolik dalam Kenyataan Sosial 

George Herbert Mead menyatakan bahwa pikiran atau kesadaran manusia 

sejalan dengan kerangka evolusi Darwin. Berpikir sama artinya, bagi Mead setara 

dengan melakukan perjalanan panjang yang berlangsung dalam masa antar 

generasi manusia yang bersifat subhuman. Dalam “perjalanan” itu, ia terus-

menerus terlibat dalam usaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 

sehingga sangat memungkinkan terjadinya perubahan bentuk atau 

karakteristiknya. 

Bagian penting dari pembahasan Mead adalah hubungan timbal balik 

antara diri sebagai subjek. Diri sebagai objek ditunjuk oleh Mead dengan konsep 

“me”, sementara sebagai subjek yang bertindak ditunjuknya dengan konsep “I”. 
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Me adalah sosok diri saya sebagaimana dilihat oleh orang lain, sedangkan “I” 

adalah bagian yang memperhatikan diri saya sendiri. Dua hal itu, menurut Mead 

menjadi sumber orisinalitas, kreativitas dan spontanitas. Percakapan internal 

memberikan saluran (untuk) melalui semua percakapan eksternal. 

Jika “me” merupakan suatu sikap-sikap orang lain yang sudah 

diorganisasikan, maka “I” merespons pada “me” dan “me” merefleksikan “I” 

dalam suatu proses dialektika secara terus-menerus. Mead memandang diri itu 

berkembang dari keadaan yang serupa yang mewujudkan rohani, yaitu 

kemunculan simbol-simbol signifikan dari tindakan-tindakan sosial. Diri adalah 

individu yang menjadi objek sosial bagi dirinya. Menjadi objek sosial bagi dirinya 

berarti bahwa individu itu memperoleh makna-makna yang diartikan oleh orang 

lain di sekelilingnya. 

Mead menyebutkan bahwa seseorang itu dalam membentuk konsep 

dirinya dengan jalan mengambil perspektif orang lain dan melihat dirinya sendiri 

sebagai objek. Untuk itu melewati tiga tahap. 

(1) Pertama fase bermain di mana si individu itu “memainkan” peran sosial 
dari orang lain. tahap ini menyumbang perkembangan kemampuan untuk 
merangsang perilaku individu itu sendiri menurut perspektif orang lain 
dalam suatu peran yang berhubungan dengan itu. 

(2) Kedua, fase pertandingan yang terjadi setelah pengalaman sosial individu 
tadi berkembang. Tahap pertandingan ini dapat dibedakan dari tahap 
bermain dengan adanya suatu tingkat organisasi yang lebih tinggi. Konsep 
diri individu terdiri dari kesadaran subjektif individu terhadap perannya 
yang khusus dalam kegiatan bersama itu, termasuk persepsi-persepsi 
tentang harapan dan respons dari yang lain. 

(3) Ketiga, fase mengambil peran (generalized other), yaitu ketika individu 
mengontrol perilakunya sendiri menurut peran-peran umum yang bersifat 
impersonal, fase ini terdiri dari harapan-harapan dan standar-standar 
umum yang berguna untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai 
garis tindakannya (dalam Sukidin, 2002:127). 
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Menurut Mead, bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang 

memiliki kedirian mereka sendiri, tindakan individu itu merupakan suatu 

konstruksi dan bukan sesuatu yang lepas begitu saja, sehingga kelompok atau 

tindakan kolektif itu terdiri dari beberapa susunan tindakan sejumlah individu 

yang disebabkan oleh penasfsiran individu atau pertimbangannya terhadap setiap 

tindakan yang lain. 

 

2.2.8.2 Manusia dan Makna dalam Perspektif Interaksi Simbolik 

Manusia itu di samping mampu memahami orang lain juga mampu 

memahami dirinya sendiri. Hal itu ditunjang oleh penguasannya atas bahasa, 

sebagai simbol terpenting dari isyarat. Karena bahasa dan isyarat itu, seseorang 

melakukan interaksi simbolik dengan dirinya sendiri. 

Manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif yang menyatukan 

objek-objek yang diketahui melalui apa yang disebutnya sebagai proses self-

indication, yaitu “proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu 

mengetahui selalu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk 

bertindak berdasarkan makna itu”. Proses self-indication ini terjadi dalam konteks 

sosial di mana individu mencoba untuk “mengantisipasi” tindakan-tindakan orang 

lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu. 

Blumer (1969) menegaskan prioritas interaksi kepada struktur dengan 
menyatakan bahwa “proses sosial dalam kehidupan kelompok 
menciptakan dan menghancurkan aturan, nukan aturan-aturan yang 
menciptakan dan menghancurkan kehidupan kelompok”. Karenanya 
individu bertindak selaras demi menyangga norma-norma atau aturan-
aturan perilaku (dalam Basrowi, 2002:132). 
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Blumer menegaskan bahwa metodologi interaksi simbolik merupakan 

pengkajian fenomena secara langsung. Tujuannya adalah memperoleh gambaran 

lebih jelas mengenai apa yang sedang terjadi dalam lapangan subjek penelitian, 

dengan sikap yang selalu waspada atau urgensi menguji dan memperbaiki 

observasi-observasi. Hasil observasi itu disebutkan Blumer sebagai “pemekaan 

konsep”. 

 

2.2.9 Teori Presentasi Diri 

Presentasi diri dapat memiliki berapa tujuan. Biasanya manusia ingin 

menampilkan kesan tertentu apakah dia ingin disukai, berkuasa, menimbulkan 

simpati atau lainnya maka dirinya akan mempresentasikan dirinya dihadapan 

orang lain. begitupun dalam menciptakan citra dihadapan lingkungan sosial. 

Menurut Goffman dalam bukunya yang paling berpengaruh, The 
Presentation of Self in Everyday Life (1959), individu tidak sekedar 
mengambil peran orang lain, melainkan bergantung kepada orang lain 
untuk mengungkapkan citra diri tersebut. Dalam proses presentasi diri 
biasanya individu akan melakukan pengelolaan kesan (impression 
management). Pada saat ini, individu melakukan suatu proses di mana dia 
akan menyeleksi dan mengontrol perilaku mereka sesuai dengan situasi di 
mana perilaku itu dihadirkan serta memproyeksikan pada orang lain suatu 
image yang diinginkannya. Manusia melakukan hal tersebut, karena ingin 
orang lain menyukainya, ingin mempengaruhi mereka, ingin memperbaiki 
posisi, memelihara stasus dan sebagainya (dalam Mulyana, 2008:110). 
 
Menurut Goffman, diri adalah “suatu hasil kerjasama” (collaborative 

manufacture) yang harus diproduksi baru dalam setiap peristiwa interaksi sosial.” 

Menurut interaksi simbolik, manusia belajar memainkan berbagai peran dan 

mengasumsikan identitas yang relevan dengan peran-peran ini, terlibat dalam 

kegiatan yang menunjukkan kepada satu sama lainnya siapa dan apa mereka. 
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Dalam konteks demikian, mereka menandai satu sama lain dan situasi-situasi 

yang mereka masuki, dan perilaku-perilaku berlangsung dalam konteks identitas 

sosial, makna dan definisi situasi (Mulyana, 2008:109). 

Presentasi diri seperti yang ditunjukkan Goffman, bertujuan memproduksi 
definisi situasi dan identitas sosial bagi para aktor, dan definisi situasi 
tersebut mempengaruhi ragam interaksi yang layak dan tidak layak bagi 
para aktor dalam situasi yang ada. Goffman mengasumsikan bahwa ketika 
orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri 
yang akan diterima orang lain. Ia menyebut upaya itu sebagai 
“pengelolaan pesan” (impression management), yaitu teknik-teknik yang 
digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi 
tertentu untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Mulyana, 2008:112). 
 

Menurut Goffman “kebanyakan atribut, milik atau aktivitas manusia 

digunakan untuk presentasi diri” (Mulyana, 2003:112), ini termasuk busana yang 

kita pakai, tempat kita tinggal, rumah yang kita huni, cara kita melengkapi 

(furnitur dan perabotan rumah), cara kita berjalan dan berbicara, pekerjaan yang 

kita lakukan dan cara kita menghabiskan waktu luang kita. Memang segala 

sesuatu yang terbuka mengenai diri kita sendiri dapat digunakan untuk memberi 

tahu orang lain siapa kita. Kita melakukan hal itu dari situasi ke situasi. Cara kita 

berdandan dan berperilaku ketika kita diwawancarai dalam rangka melamar 

pekerjaan berbeda dengan cara kita berdandan dan berperilaku ketika kita 

menghadiri pengajian. Pendeknya, kita “mengelola” informasi yang kita berikan 

kepada orang lain. Kita mengendalikan pengaruh yang ditimbulkan busana kita, 

penampilan kita dan kebiasaan kita terhadap orang lain supaya orang lain 

memandang kita sebagai orang yang ingin kita tunjukkan. Kita sadar bahwa orang 

lain pun berbuat hal yang sama terhadap kita dan kita memperlakukannya sesuai 
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dengan citra-dirinya yang kita bayangkan dalam benak kita. Jadi kita bukan hanya 

sebagai pelaku, tetapi juga sekaligus sebagai khalayak. 

 

2.2.10 Citra 

Komunikasi yang dilakukan seseorang tidak terlepas dari komunikasi 

nonverbal. Penampilan yang kita kenakan sehari-hari merupakan hasil dari 

cerminan diri. Tidak terlepas dari ini, kita sudah terbiasa memiliki konsep dalam 

diri melalui cara berpakaian kita.  

Konsep diri merupakan gambaran atau pandangan tentang perasaan yang 
dimiliki individu tentang dirinya meliputi karakter fisik, sosial, psikologis, 
emosional, apresiasi dan prestasi. Selain itu konsep diri juga dapat 
dikatakan sebagai pandangan tentang perasaan kita tentang diri kita 
(Rakhmat, 1996:99).  
 

George Herbert Mead mengatakan “setiap manusia mengembangkan 
konsep dirinya melalui interaksi dengan orang lain dalam masyarakat dan 
itu dilakukan lewat komunikasi. Jadi kita mengenal diri kita lewat orang 
lain, yang menjadi cermin yang memantulkan bayangan kita.” Charles H. 
Cooley menyebutkan “konsep diri itu sebagai the looking glass-self, yang 
secara signifikan ditentukan oleh apa yang seseorang pikirkan mengenai 
pikiran orang lain terhadapnya, jadi menekankan pentingnya respons 
orang lain yang diinterpretasikan secara subjektif sebagai sumber primer 
data mengenai diri” (dalam Mulyana, 2011:11). 
 

Dari konsep diri yang ditimbulkan oleh seseorang akan terlihat bagaimana 

personality yang dia tunjukkan di lingkungan sosialnya. Personality berupa 

keunikan yang dia miliki. Personality tersebut akan berpengaruh terhadap cara 

berpakaiannya, orang akan memilih personality apa yang akan ditunjukkan di 

hadapan lingkungannya. Seperti yang dijelaskan oleh Allport, “kepribadian 

merupakan organisasi yang dinamis dalam diri individu tentang sistem psikofisik 
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yang menentukan penyesuaiaannya yang unik terhadap lingkungannya” (Yusuf, 

2008:4). 

Melalui cara berpakaian kita orang akan melihat personality apa yang ada 

pada diri kita, contohnya apakah kita itu terlihat maskulin atau feminim. Maka 

dengan sendirinya segala yang kita tampilkan akan mempengaruhi bagaimana 

citra kita dalam lingkungan sosial.  

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan 
pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra 
seseorang terhadap suatu obyek dapat diketahui dari sikapnya terhadap 
obyek tersebut. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-
informasi yang diterima seseorang. Komunikasi tidak secara langsung 
menumbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita 
mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan (Danasaputra, 1995: 34-
35). 
 

                Pengalaman mengenai stimulus 
 
  
  Kognisi  

 
 
                   Stimulus/ Rangsang           Persepsi                         Sikap             Respon/Perilaku 

 
  Motivasi 

 
Gambar 2.1  

Model Pembentukan Citra 

 
Menurut Frank Jefkins dalam bukunya Public Relations Technique, seperti 

dikutip oleh Soemirat dan Ardianto, menyimpulkan bahwa “secara umum citra 

diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul 

sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalaman”. Selanjutnya dalam ilmu 
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psikologi, “citra diartikan sebagai penggambaran tentang realitas dan tidak harus 

sesuai dengan realitas.” 

Efek kognitif dari komunikasi sangat mempengaruhi proses pembentukan 

citra diri seseorang. Proses pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan 

sikap, pendapat, 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 
Danasaputra, 1995:36). 
 

Citra 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 dapat diartikan: (a) kata benda: gambar, rupa, gambaran; (b) gambar 
yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau 
produk; (c) kesan mental atau tayangan visual yang ditimbulkan oleh 
sebuah kata, frase atau kalimat dan merupakan unsur dasar yang khas 
dalam karya prosa atau puisi. (Ardianto, 2011:98). 
 

Citra diri merupakan salah satu unsur penting untuk menunjukkan siapa 

diri kita sebenarnya atau persepsi pandangan yang kita buat tentang diri kita 

sendiri. Apa yang kita pancarkan dari diri kita, orang lain akan menangkap sinyal 

yang kita pancarkan itu dan orang lain akan menilai siapa diri kita. Bila 

kepribadian kita secara keseluruhan baik, maka akan banyak orang yang akan 

menyukai dan mendekatkan diri kepada kita.  

repository.unisba.ac.id



54 

 

 

 

Dalam memiliki kepribadian yang baik maka bisa jadi merupakan jalan 

kesuksesan kita menjadi landasan keberhasilan dan kebahagiaan seseorang. 

Sebaliknya apabila kepribadian kita kurang baik, maka akan menjadi penghambat 

kesuksesan kita, akan banyak orang yang tidak mendukung kita karena sikap dan 

perilaku kita yang tidak baik maka akan merugikan kita sendiri. Melalui 

kepribadian baik sikap ataupun perilaku itulah, maka kita akan memancarkan 

suatu citra yang dapat dilihat dari orang lain, baik citra positif maupun negatif. 
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