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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba mendalami dan memahami makna yang tampak 

maupun yang tidak tampak dari tanda – tanda yang dikomunikasikan melalui gaya hidup dalam 

pakaian yang direpresentasikan melalui pemakaian baju – baju bekas impor agar 

diperoleh pemahaman tentang makna dari tanda-tanda tersebut.  Gaya berpakaian menggunakan 

baju – baju bekas impor merupakan hal yang menarik untuk diteliti, agar dapat diperoleh makna 

yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dalam hal ini peneliti berusaha 

mencari dan menafsirkan makna dari tanda – tanda yang dikomunikasikan melalui baju – baju 

bekas impor dalam menunjukkan identitas sosial pemakainya. 

Pada kehidupan sehari – hari kita tidak dapat terlepas dalam urusan fashion, pakaian, 

trend, gaya, dan penampilan keseharian. Sebagai fenomena budaya dan komunikasi, fashion 

sesungguhnya dapat mengkomunikasikan banyak hal tentang pemakainya. Pakaian yang kita 

kenakan membuat pernyataan tentang diri kita, bahkan ketika kita adalah tipe orang yang tidak 

memperhatikan penampilan, orang yang bertemu dan berinteraksi dengan kita akan bisa 

menyimpulkan hal itu. Seolah – olah kita sengaja ingin menyampaikan suatu pesan, hal ini 

termasuk dalam fungsi komunikasi dan non komunikasi dari pakaian yang kita kenakan, dalam 

berbagai suasana. Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis lebih dalam tentang peran 

pakaian sebagai alat komunikasi bagi si pemakainya, lebih spesifik lagi terhadap pemakai baju 

bekas. impor 

2.1 PAKAIAN SEBAGAI KOMUNIKASI  

Fashion, pakaian, dan busana/ baju telah menjadi fenomena kultural ketika ketiganya 

menunjukkan praktik – praktik penandaan. Melalui ketiganya, berproses dengan caranya 

sendiri dialami dan dikomunikasikan tatanan sosial. Roach dan Eicher menunjukkan, 

misalnya, bahwa fashion dan pakaian secara simbolis mengikat satu komunitas (Roach & 

Eicher,1979:18). Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan sosial atas apa yang akan 

dikenakan merupakan ikatan sosial itu sendiri, yang pada gilirannya akan memperkuat 

ikatan sosial lainnya. Fungsi mempersatukan dari fashion dan pakaian berlangsung untuk 

mengkomunikasikan keanggotaan satu kelompok kultural baik kepada orang – orang yang 

menjadi anggota kelompok tersebut maupun bukan. Perlindungan, kamuflase, kesopanan, 
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dan ketidaksopanan, semuanya mengkomunikasikan suatu posisi dalam dalam suatu tatanan 

sosial dan kultural, baik pada anggota tatanan itu maupun yang berada di luar tatanan itu. 

Tak dapat dipungkiri bahwa pakaian dan fashion mungkin digunakan untuk 

merefleksikan, meneguhkan, menyembunyikan, atau membangun suasana hati. Warna cerah 

dan kontras bisa saja merefleksikan hati yang gembira, setidaknya di bagian – bagian 

tertentu. “Jadi, setidaknya untuk untuk orang – orang yang memakai pakaian dengan garis 

dan warna yang kontras bisa mengekspresikan suasana hati yang gembira pada orang lain 

dan juga meneguhkan suasana hati yang sama pada pemakainya”  (Roach&Eicher,1979:8). 

Mengenakan pakaian yang dipersepsi sebagai keceriaan dan kegembiraan, mungkin 

digunakan dalam upaya untuk mengubah suasana hati orang, dari bersedih menjadi gembira. 

Upaya lain yang dilakukan seseorang adalah dengan membeli dan memakai baju baru, hal 

ini terlihat membuat banyak orang “kecanduan” pada perasaan yang diperolehnya saat 

mereka mengenakan sesuatu yang baru. Perasaan – perasaan itu bisa saja ditingkatkan atau 

diperkuat oleh keunikan atau kesenangan dalam menunjukkan penampilan yang berbeda 

pada dunia, dan tidaklah sukar untuk memahami daya tarik perasaan seperti itu pada orang – 

orang tertentu. Individu – individu pun mungkin memperoleh kesenangan estetis baik dari 

“penciptaan pameran pribadi” maupun dari apresiasi dari orang lain 

(Roach&Eicher,1979:7), meski sifat – sifat estetis ini tak pelak akan memberikan makna 

non-estetis. Hal tersebut akan ditafsirkan atau digunakan untuk menunjukkan bahwa pakaian 

bukan hanya sekadar menunjukkan estetika. 

Roach dan Eicher menunjukkan bahwa daya hidup emosional manusia agak 

bergantung pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara menyesuaikan diri 

dengan masyarakat dan menjaga identitas dirinya. Fashion dan pakaian adalah cara yang 

digunakan individu untuk membedakan dirinya sndiri sebagai individu dan menyatakan 

beberapa bentuk keunikannya. Pakaian yang langka, baik karena sudah sangat tua atau 

sangat baru, misalnya, mungkin digunakan untuk menciptakan dan mengekspresikan 

keunikan individu. Pakaian yang karena sangat tua atau sangat baru, dan pakaian yang 

diproduksi secara massal, mungkin juga digunakan untuk menciptakan efek ini. Dengan 

memadukan butir – butir yang berbeda dan jenis – jenis yang berbeda, individu dan 

keunikan pakaian bisa menimbulkan efek. 
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2.1.1 Fashion, Pakaian, dan Baju Bekas Impor 

Istilah fashion merupakan istilah yang sudah tidak asing di telinga kita, fashion 

sendiri secara etimologis (tinjauan segi asal-usul bahasa) berasal dari kata dalam 

bahasa Latin factio, yang artinya “membuat” atau “melakukan”.  Kata lain yang 

mengawali kata “fashion” adalah facere yang artinya juga membuat dan melakukan. 

Karena itu, arti asli kata “fashion” mengacu pada hal yang berkaitan dengan suatu 

kegiatan. Jadi, fashion merupakan sesuatu yang “dilakukan” seseorang. Bukan hanya 

seperti pemaknaan yang dewasa ini lebih mengemuka, yakni memaknai fashion 

sebagai sesuatu yang “dikenakan” oleh seseorang. (Barnard, 1996:11) 

Masih pada sumber yang sama diatas, sebagai kata benda, “fashion”  berarti 

sesuatu seperti bentuk dan jenis, atau buatan, atau bentuk tertentu. Sebagai kata kerja, 

“fashion” memiliki arti kegiatan membuat atau melakukan.  

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pakaian tidak sama dengan fashion, 

pakaian merupakan bagian dari fashion. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia 

selain makanan dan tempat berteduh / tempat tinggal / rumah. Manusia membutuhkan 

pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun seiring dengan perkembangan 

kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun 

kedudukan seseorang yang memakainya.  

Perkembangan dan jenis – jenis pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, 

dan budaya yang memiliki ciri khas masing – masing. Pakaian juga meningkatkan 

keamanan selama kegiatan berbahaya seperti hiking dan memasak, dengan 

memberikan penghalang antara kulit dan lingkungan. Pakaian juga memberikan 

perlindungan higienis, menjaga toksin dari badan dan membatasi penularan kuman.  

Salah satu tujuan utama dari pakaian adalah untuk menjaga pemakainya merasa 

nyaman . dalam iklim panas pakaian menyediakan perlindungan terbakarnya kulit dari 

sinar matahari, sedangkan di iklim dingin pakaian berperan menghangatkan tubuh. 

Pakaian juga melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat. Pakaian bertindak sebagai 

perlindungan unsur – unsur yang merusak, termasuk hujan, salju, matahari, angin, 

maupun kondisi cuaca lainnya.  
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Pakaian juga mengurangi tingkat resiko selama kegiatan, seperti bekerja atau 

olah raga. Pakaian kadang – kadang dipakai sebagai perlindungan dari bahaya 

lingkungan tertentu seperti serangga, bahan kimia berbahaya, senjata, dan sebagainya. 

Sebaliknya juga pakaian dapat melindungi lingkungan dari pemakai pakaian.       

Dalam kebanyakan budaya, perbedaan pakaian antara kedua jenis kelamin 

dianggap pantas untuk laki – laki dan perempuan. Perbedaan dalam gaya, warna, dan 

kain. Di berbagai penjuru dunia, kebanyakan rok, gaun, dan sepatu hak tinggi biasanya 

dilihat sebagai pakaian wanita, sementara dasi dilihat sebagai pakaian pria. Celana 

pada awalnya dilihat sebagai pakaian pria, tetapi seiring berkembangnya jaman, saat 

ini celana dikenakan oleh kedua jenis kelamin. 

Pakaian pria juga tampak lebih praktis dibandingkan pakaian wanita (pakaian 

pria dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai macam situasi), sedangkan pakaian 

wanita lebih luas dalam hal mode daripada pakaian pria. Selain itu, biasanya wanita 

dianggap wajar menggunakan pakaian pria, namun tidak sebaliknya, pria tidak 

dianggap wajar jika menggunakan pakaian wanita. Selain jenis kelamin sebagai dasar 

faktor pembeda pakaian, ada pula faktor agama, dan status sosial dalam masyarakat.       

Pakaian juga mempunyai banyak jenis, diantaranya baju, kaos, jubah, sarung, 

rok, dan lain sebagainya. Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui perbedaan antara 

pakaian dan baju, baju merupakan bagian dari jenis pakaian.  

Baju bekas impor adalah baju – baju sisa penjualan dari pabrik gamen dan 

department store yang di timbun bertahun – tahun di gudang, baju – baju timbunan 

inilah yang kemudian dijual kembali oleh pihak – pihak tertentu.1

Penampilan baju bekas kerap diidentikkan dengan salah satunya kelompok 

bergaya vintage. Di Inggris, gaya berpakaian bekas (second hand dress) ini banyak 

dipakai juga oleh kelompok indie (independent) dan para mahasiswa di tahun 1980-an 

dan 1990-an. Mereka biasanya memakai t-shirt bekas, jumper, atau jaket bekas dari 

kain wol. Di Indonesia, konsumen terbesar baju-baju bekas adalah anak-anak muda.

 

2

                                                           
1 Data ini diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di lapangan 

 

2 http://www.independent.co.uk/student/student.life/fashion/oldschool-fashion-1659767.html/action=popup, 
diunduh pada 10/7/2011 2:28pm 

http://www.independent.co.uk/student/student.life/fashion/oldschool-fashion-1659767.html/action=popup�
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Jenis barang yang dijual di toko macam ini bermacam-macam, mulai dari kaos, hem, 

jaket, celana panjang, bahkan tas - tas sampai selimut-selimut tebal dan bed cover. 

Harga barang-barang yang dijual di kota-kota yang dekat dengan pelabuhan biasanya 

lebih murah daripada di kota-kota lain. 

Pakaian vintage adalah istilah generik yang digunakan untuk pakaian baru atau 

pakaian tangan kedua yang berasal dari era sebelumnya.3 Kata vintage disalin dari 

penggunaan kata terminologi anggur, sebagai eufemisme4

Retro

 yang lebih elegan dan 

tampak “tua” untuk pakaian. Secara umum, pakaian yang diproduksi sebelum tahun 

1920-an disebut sebagai pakaian antik, dan pakaian dari tahun 1920 sampai tahun 

1960-an dianggap sebagai pakaian vintage. , kependekan dari retrospektif, atau 

"gaya vintage" biasanya merujuk ke pakaian yang meniru gaya dari era sebelumnya. 

Reproduksi atau repro pakaian adalah salinan pakaian yang dibuat baru, namun 

mengacu dari garmen yang lebih tua. Pakaian yang dihasilkan lebih baru-baru ini 

biasanya disebut mode modern atau kontemporer. Sedangkan pakaian yang dianggap 

benar – benar vintage adalah pakaian yang sebelumnya telah dipakai, tapi 

representasinya sangat kecil.  Pakaian vintage seringkali diperoleh dari stok gudang 

lama, dan lebih berharga dari pakaian (model) vintage yang telah direproduksi, 

terutama jika pakaian vintage masih mempunyai tag asli mereka. Hal ini disebut 

dengan deadstock/ stok lama baru (NOS;new old stock), walaupun kebanyakan 

pakaian ini memiliki kekurangan, karena faktor waktu. Dan salah satu tempat yang 

menyediakan banyak pakaian vintage adalah lapak baju bekas impor 

2.1.2 Komunikasi Nonverbal 

Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi dimana pesan disampaikan 

tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi non verbal ialah menggunakan 

gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata, penggunaan objek 

seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya, simbol-simbol, serta cara berbicara 

                                                           
3 translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u= http://en.wikipedia.org/wiki/Vintage_clothing, 

diunduh pada 3/9/2012, 6:14 AM   
4 Eufemisme adalah ungkapan yang lebih baik sebagai pengganti ungkapan yang sudah ada. Jadi dalam eufemisme 

terjadi pergantian nilai rasa dalam percakapan dan penuturan. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Retro&usg=ALkJrhhw13y42D_XMUM1kFWIv7qlmm0LHw�
http://en.wikipedia.org/wiki/Vintage_clothing�
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seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara 

(DeVito,1994:163-164). 

Para ahli di bidang komunikasi non verbal biasanya menggunakan definisi "tidak 

menggunakan kata" dengan ketat, dan tidak menyamakan komunikasi non-verbal 

dengan komunikasi nonlisan. Contohnya, bahasa isyarat dan tulisan tidak dianggap 

sebagai komunikasi nonverbal karena menggunakan kata, sedangkan intonasi dan gaya 

berbicara tergolong sebagai komunikasi nonverbal. Komunikasi non verbal juga 

berbeda dengan komunikasi bawah sadar, yang dapat berupa komunikasi verbal 

ataupun nonverbal. 

Komunikasi nonverbal mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari – hari, 

antara lain; 

1. Faktor – faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi 

interpersonal. Ketika kita mengobrol atau berkomunikasi tatap muka, kita 

banyak menyampaikan gagasan dan pikiran kita lewat pesan – pesan nonverbal. 

Pada gilirannya orang lain pun lebih banyak membaca pikiran-pikiran kita lewat 

petunjuk – petunjuk nonverbal. Menurut Birdwhistell tidak lebih dari 30% - 35% 

makna sosial percakapan atau interaksi dilakukan dengan kata-kata, dan sisanya 

dilakukan dengan pesan non-verbal. 

2. Perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang 

pesan verbal. Menurut Mahrabian (1967), hanya 7% perasaan kasih sayang dapat 

dikomunikasikan dengan kata-kata. Selebihnya, 38% dikomunikasikan lewat 

suara, dan 55% dikomunikasikan melalui ungkapan wajah (senyum, kontak 

mata, dan sebagainya). 

3. Pesan non-verbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari 

penipuan, distorsi, dan kerancuan. Pesan non-verbal jarang dapat diatur oleh 

komunikator secara sadar. Misalnya sejak zaman prasejarah, wanita selalu 

mengatakan “tidak” dengan lambang verbal, tetapi pria jarang tertipu. Mereka 

tahu ketika “tidak” diucapkan, seluruh anggota tubuhnya menyatakan “ya”. 

Kecuali aktor – aktor yang terlatih, kita semua lebih jujur berkomunikasi melalui 

pesan non-verbal. Hal yang kadang kemudian terjadi adalah double binding 



24 
 

dimana ketika pesan nonverbal bertentangan dengan pesan verbal, orang pada 

akhirnya akan bersandar pada pesan non-verbal. 

4. Pesan nonverbal mempunyai fungsi meta komunikatif yang sangat diperlukan 

untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Fungsi meta komunikatif 

artinya memberikan informasi tambahan yang memperjelas maksud dan makna 

pesan. Di atas telah dipaparkan mengenai fungsi repetisi, substitusi, kontradiksi, 

komplemen, dan aksentuasi. Semua ini menambah kadar informasi dalam 

penyampaian pesan. 

5. Pesan non-verbal merupakan cara berkomunikasi yang lebih efisien 

dibandingkan dengan pesan verbal. Dari segi waktu, pesan verbal sangat tidak 

efisien. Dalam paparan verbal selalu terdapat redundansi (lebih banyak lambang 

dari yang diperlukan), repetisi, ambiguity, dan abstraksi. Diperlukan lebih 

banyak waktu untuk mengungkapkan pikiran kita secara verbal daripada secara 

nonverbal. 

6. Pesan non-verbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Ada situasi 

komunikasi yang menuntut kita untuk mengungkapkan gagasan atau emosi 

secara tidak langsung. Sugesti di sini dimaksudkan menyarankan sesuatu kepada 

orang lain secara implicit. Leathers (1976) menyatakan bahwa jika anda 

meminta pelayanan seksual dari anak di bawah umur secara verbal, anda dapat 

menerima hukuman pernjara. Jika anda melakukan hal yang sama secara non-

verbal, anda bebas dari hukuman. Kita dapat memuji seseorang secara verbal, 

tetapi mengecamnya secara non-verbal. Inipun sulit dituntut secara hukum 

(Leathers,1976). 

2.1.3 Komunikasi Artifaktual 

Komunikasi artifaktual merupakan salah satu jenis pesan dari komunikasi 

nonverbal, komunikasi artifaktual didefinisikan sebagai komunikasi yang berlangsung 

melalui pakaian dan penataan berbagai artefak, misalnya; pakaian, dandanan, 

perhiasan, kancing baju, sepatu, dan lain – lain (Duncan dalam Rakhmat,J:1985). 

Pakaian dipandang mempunyai fungsi komunikatif, pakaian, dandanan, 

perhiasan, dan segala sesuatu pendukung penampilan adalah bentuk dari komunikasi 
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artifaktual. Karena fashion dan segala yang terkandung didalamnya termasuk dalam 

komunikasi non verbal. Pakaian yang kita kenakan bisa menyampaikan berbagai 

fungsi. Sebagai bentuk komunikasi, pakaian dapat menyampaikan pesan artifaktual 

yang bersifat non verbal (Rosenfeld&T.G Plax,1977,hlm.24-31).  

Seringkali kita membuat kesimpulan terhadap orang yang baru kita jumpai dan 

kenali lewat penampilannya, terlepas dari hal itu terbukti akurat atau tidak, sedikit 

banyak hal itu akan mempengaruhi pikiran kita dan bagaimana kita bersikap terhadap 

orang lain. Disamping itu, pakaian merupakan ekspresi identitas pribadi, karena 

memilih pakaian, baik di toko maupun di rumah, berarti mendefinisikan dan 

menggambarkan diri kita sendiri (Lurie,1922:5). 

Menurut Davis, fashion dan pakaian adalah bentuk komunikasi nonverbal karena 

tidak menggunakan kata – kata lisan atau tertulis (Davis,1992:7), (tidaklah sulit untuk 

memahami bahwa meski garmen diungkapkan dalam kata – kata seperti merk atau 

slogan, disana tetap aja level komunikasi nonverbal yang memperkuat makna harfiah 

slogan atau merk tersebut). Esai Martin, Wordrobe” menunjukkan sejumlah contoh 

kata – kata yang digunakan untuk pakaian dan fashion, menempatkannya dalam 

relasinya dengan permainan kata – kata, kaligrafi, bahasa asing, misalnya kata – kata 

/merk yang tertera pada baju anak – anak, sepenuhnya akan berbeda dengan kata – 

kata /merk yang digunakan pada baju – baju orang dewasa.  

Dalam The Language of Clothes, Lurie menunjukkan keyakinannya bahwa 

disana ada analogi langsung. Dia menyatakan bahwa disana ada banyak busana yang 

berbeda, yang masing – masing memiliki kosakata dan tata bahasanya masing – 

masing (Lurie,1992:4). Dalam kajian seperti ini, pakaian sama dengan kata – kata dan 

mungkin bisa dikombinasikan menjadi “kalimat”. Dalam pandangannya, bahasa terdiri 

atas kata – kata, tata bahasa dan sintaksis, serta bahasa adalah satu – satunya sarana 

untuk mengekspresikan konsep dan makna. Ini merupakan pandangan yang 

mekanistik atas bahasa dan makna, dan ia membawa pada kajian yang mekanistik pula 

terhadap fashion dan pakaian yang didalamnya makna dari garmen muncul sebelum 

dipilih dan dikombinasikan kedalam satu kesatuan atau rangkaian. Dengan begitu, 
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seolah – olah potongan – potongan pakaian memiliki makna yang oleh pemakainya 

kemudian dipadukan menjadi satu kesatuan. 

Douglas menunjukkan dalam The World of Goods, “Manusia membutuhkan 

barang – barang untuk berkomunikasi dengan manusia lain, dan untuk memahami apa 

yang terjadi di sekelilingnya. Memang ini dua kebutuhan, namun sebenarnya tunggal, 

yakni untuk berkomunikasi hanya bisa dibentuk dalam sistem makna yang terstruktur” 

(Douglas&Isherwood,1979:95). Dia menyatakan, pertama, bahwa fashion dan pakaian 

bisa saja dipergunakan untuk memahami dunia serta benda – benda dan manusia yang 

ada didalamnya, sehingga fashion dan pakaian merupakan fenomena komunikatif. 

Kedua, dia menyatakan bahwa sistem makna yang terstruktur, yakni suatu budaya, 

memungkinkan individu untuk mengonstruksi suatu identitas melalui sarana 

komunikasi. 

2.2 Identitas Sosial  

Teori Indentitas dikemukakan oleh Sheldon Stryker (1980). Teori ini memusatkan 

perhatiannya pada hubungan saling mempengaruhi di antara  individu dengan struktur sosial 

yang lebih besar lagi (masyarakat). Individu dan masyarakat dipandang sebagai dua sisi dari 

satu mata uang. Seseorang dibentuk oleh interaksi, namun struktur sosial membentuk 

interaksi. Dalam hal ini Stryker tampaknya setuju dengan perspektif struktural, khususnya 

teori peran. Namun dia juga memberi sedikit kritik terhadap teori peran yang menurutnya 

terlampau tidak peka terhadap kreatifitas individu.  

Teori Stryker mengkombinasikan konsep peran (dari teori peran) dan konsep diri/self 

(dari teori interaksi simbolis). Bagi setiap peran yang kita tampilkan dalam berinteraksi 

dengan orang lain, kita mempunyai definisi tentang diri kita sendiri yang berbeda dengan 

diri orang lain, yang oleh  Stryker dinamakan “identitas”. Jika kita memiliki banyak peran, 

maka kita memiliki banyak identitas. Perilaku kita dalam suatu bentuk interaksi, dipengaruhi 

oleh harapan peran dan identitas diri kita, begitu juga perilaku pihak yang berinteraksi 

dengan kita.   

Intinya, teori interaksi simbolis dan identitas mendudukan individu sebagai pihak yang 

aktif dalam menetapkan perilakunya dan membangun harapan-harapan sosial. Perspektif 

interaksionis tidak menyangkal adanya pengaruh struktur sosial, namun jika hanya struktur 
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sosial saja yang dilihat untuk menjelaskan perilaku sosial, maka hal tersebut kurang 

memadai.   

Setiap individu memiliki identitas, baik secara personal maupun secara sosial. Ketika 

individu akan bergabung pada sebuah kelompok, pada dirinya melekat identitas personal dan 

ketika ia telah menjadi anggota sebuah kelompok, maka ia akan mengidentifikasi terhadap 

kelompoknya, yang menyebabkan identitas personalnya terabaikan; akan melebur atau 

tertutupi oleh identitas sosial (Vught & Hart,2004). Namun demikian, hubungan antara 

indentitas personal dengan identitas sosial sangat dekat, dalam artian identitas personal dapat 

menembus identitas sosial kelompok (Jacobson,2003). Selain itu, dalam memilih kelompok, 

seseorang akan mempertimbangkan kesamaan antara identitas personal dengan identitas 

kelompok yang akan dipilihnya. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan individu dalam 

melakukan penyesuaian terhadap kelompoknya. 

Dalam teori identitas sosial, seorang individu tidaklah dianggap sebagai individu 

secara muthlak satu dalam kehidupannya. Individu merupakan bagian dari kelompok 

tertentu baik disadari maupun tidak disadari. Konsep identitas sosial adalah bagaimana 

seseorang itu secara sosial dapat didefinisikan (Verkuyten,2005). Identitas sosial adalah 

persamaan dan perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara 

bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang lain 

(Chris Barker,hlm.221). 

Dalam hal identitas, Identitas itu ada yang terberi, dan ada juga yang memang berasal 

dari proses pencarian. Identitas yang terberi contohnya saja dalam hal identitas laki-laki dan 

perempuan (sex & gender). 

Sebuah identitas hadir karena manusia butuh untuk mengkategorisasikan sesuatu. 

Dengan begitu, identitas sosial juga melibatkan pula ketegori dan menetapkan seseorang ke 

dalam struktur sosial atau wilayah sosial tertentu yang besar dan lebih lama ketimbang 

situasi partikular lainnya. Jelas saja kategorisasi dan penetapan terhadap posisi seseorang 

sangatlah dibutuhkan, kalau tidak, bagaimana dia bisa membedakan yang satu dengan yang 
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lainnya. Ketika kategorisasi terbentuk, perbedaan tentunya tidak dapat dihindari 

(Tafjel,1972). 

Identitas sosial menjadi relevan ketika satu dari kategori melibatkan juga satu diri 

yang ikut berpartisipasi terhadap dorongan pada diri lain yang berasal dari kelompok yang 

sama (Abrams & Hogg, 1990). Misalnya, seseorang lebih terdorong merespon sesuatu yang 

berkaitan dengan dirinya, contoh disini ketika ada dua orang yang berteman sama – sama 

mempunyai ketertarikan terhadap baju second/ awul – awul, tidak menutup kemungkinan 

bahwa persamaan diantaranya yang membuat mereka dapat berteman/ membentuk 

kelompok. 

Manusia bukanlah makhluk yang pasif, menerima begitu saja keberadaan dirinya dan 

tidak butuh pengenalan diri. Manusia itu adalah makhluk yang dapat mengenal dan 

memikirkan situasi yang ada, melakukan sesuatu, berefleksi, menegaskan, bereaksi, dan 

berkreasi. Namun demikian, manusia tidak serta merta memilih akan identitasnya berasalkan 

dari pemikirannya pribadi tanpa terkanan dari luar. Masyarakat pun memberikan andil akan 

identitasnya. Ini karena identitas berasal dari interaksi individu dengan masyarakat. Dengan 

interaksi itu dia dapat mengetahui identitas mana yang cocok untuk dirinya. 

Normalnya, suatu identitas sosial biasanya lebih menghasilkan perasaan yang positif. 

Hal tersebut terjadi karena kita menggambarkan kelompok sendiri diidentifikasikan 

memiliki norma yang baik. Jika anda berada dalam universitas yang terbaik di Indonesia, 

serta menjadi bagian dari kelompok tersebut merupakan bagian dari keinginan anda juga, 

dan ternyata hal itu membuat diri anda nyaman karena anda memang senang menjadi bagian 

dari mereka.5

Konsep identitas sosial sebenarnya berangkat dari asumsi umum: 

  

Identitas sosial yang melekat pada seseorang merupakan identitas positif yang ingin 

dipertahankan olehnya. Oleh karena itu, individu yang memiliki identitas sosial positif, 

maka baik wacana maupun tindakannya akan sejalan dengan norma kelompoknya. 

                                                           
5 Branscome, Wann, Noel,& Coleman, 1993; Deaux, 1996; Ethier & Deaux, 1994; P. Oakes & Turner, 1980; Oakes, 

Haslam, & Turner, 1994; M. Rubin & Hewstone, 1998; Tafjel, 1981, dalam Strangor, 2004.  
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1. Setiap individu selalu berusaha untuk merawat atau meninggikan self-esteemnya mereka 

berusaha untuk membentuk konsep diri yang positif 

2. Kelompok atau kategori sosial dan anggota dari mereka berasosiasi terhadap konotasi 

nilai positif atau negatif. Karenanya, identitas sosial mungkin positif atau negatif 

tergantung evaluasi (yang mengacu pada konsensus sosial, bahkan pada lintas kelompok) 

kelompok tersebut yang memberikan kontribusi pada identitas sosial individu. 

3. Evaluasi dari salah satu kelompok adalah berusaha mendeterminasikan dan juga sebagai 

bahan acuan pada kelompok lain secara spesifik melalui perbandingan sosial dalam 

bentuk nilai atribut atau karakteristik (Abrams & Hogg, 200). 

Identitas sosial sebagai teori tidak bisa lepas dari keinginan individu 

untuk membandingkan dirinya serta kelompoknya dengan yang lain. Perbandingan sosial 

digambarkan oleh Festinger (1954) sebagai teori dimana bisa membimbing kita untuk 

membandingkan diri kita dengan yang lain, siapa yang serupa dengan kita dan siapa yang 

berbeda, siapa yang berada di atas dan siapa yang berada di bawah. Setidaknya ada tiga 

variabel yang mempengaruhi hubungan pembedaan antar kelompok dalam situasi sosial 

yang nyata (Tafjel, 1974; Turner,1975; dalam Abrams & Hogg). 

Pertama, individu pasti memiliki internalisasi kelompok mereka sebagai konsep diri 

mereka: secara subjektif mereka pasti mengidentifikasikan kelompok yang relevan. Hal ini 

tidak cukup dari orang lain saja yang mengidentifikasikan seseorang kalau dari kelompok 

mana dia berasal. 

 Kedua, situasi sosial akan menciptakan perbandingan sosial yang memungkinkan 

terjadinya seleksi dan evaluasi atribut relasi yang relevan. Perbedaan kelompok  pada tiap-

tiap tempat tidak sama secara signifikan. Misalnya pemakaian baju second/ awul – awul 

menjadi bagian dari identitas diri pemakainya untuk kelompok orang yang tinggal di tempat 

A, namun pemakaian baju second/ awul – awul sama sekali tidak berkaitan dengan identitas 

diri bagi pemakainya untuk kelompok orang yang tinggal di kota C. 

Ketiga, in- group tidak membandingkan dirinya pada tiap proses kognitif yang ada 

pada out- group: out-group pastinya dipersepsikan sebagai kelompok perbandingan yang 

relevan baik dalam kesamaan, kedekatan, dan secara situasional menonjol. Kemudian, 

determinasi out-group dihasilkan sebagai perbandingan terhadap determinasi in – group. 
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Identitas sosial juga berfungsi sebagai pengacu keberadaan posisi seseorang berada di 

mana kita. Berada di tingkatan mana kita berada, posisi seperti apa saja yang keberadaannya 

sama dengan kita dan mana juga yang berbeda (Sarben & Allen,1968). 

Teori identitas sosial melihat bahwa suatu identitas sosial selalu mengklarifikasikan 

diri seseorang melalui perbandingan, tapi secara umumnya, perbandingannya adalah antara 

in-groups  dan out-groups. In-groups biasanya secara stereotype positif sifatnya, selalu lebih 

baik dibandingkan out- groups. 

Identitas sosial juga menghasilkan representasi sosial yang keluar dari individu – 

individu yang berkumpul serta memiliki pandangan dan emosi yang sama (Doise,1998). 

Representasi sosial dapat didefinisikan sebagai prinsip hubungan simbolik yang 

terorganisasi. Mereka memperkenalkan letak individu dalam hubungan dengan objek sosial 

secara signifikan. Individu adalah objek yang melekat dalam jaringan relationship 

(Doise,1998). Moscovici mengartikan sosial representasi sebagai kumpulan konsep, 

statements dan asal penjelasan dalam kehidupan sebagai bagian dari komunikasi inter-

individual yang merupakan equivalent dalam kehidupan masyarakat, sebagai mitos dan 

sistem kepercayaan dalam masyarakat tradisional (Moscovici,1981). Representasi sosial 

juga merupakan konsensus pemahaman yang timbul dari kekacauan diskusi dan komunikasi 

informal keseharian, sebagai keinginan individu untuk memahami dunia (Abrams & Hogg, 

1988). 

Representasi sosial dari tiap – tiap identitas adalah berbeda. Masing – masing identitas 

memiliki pandangannya dan pemahamannya terhadap dunia. Dari situ timbulah stereotype, 

jika anda berasal dari kelompok tersebut maka sifat – sifat kelompok anda tidak jauh dari 

apa yang ada dalam skema akan sifat – sifat kelompok anda. Sifat – sifat kelompok dimana 

individu berasal pastilah membawa sifat kelompoknya.  

Identitas sosial berusaha untuk mendefinisikan dan mengenal pemilahan dan 

penetapan. Setidaknya ada tiga komponen dasar bagi manusia untuk memilah dan menetap 

dari suatu identitas (Verkuyten,2005); pertama, komponen struktur sosial dalam kehidupan 

sosial selalu ada klasifikasi sosial orang kedalam suatu kategori atau kelompok. Telah sama 

– sama dijelaskan bahwa kategorisasi sosial adalah dasar berpijak bagi seseorang dalam 
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proses identitas dan hubungan antar kelompok. Orang bisa saja diklasifikasikan ke dalam 

kategori jenis kelamin, umur, etnik, ras, budaya, dll. 

2.2.1 Konsep Diri 

Konsep diri merupakan gambaran atau pandangan tentang perasaan yang 

dimiliki individu tentang dirinya meliputi karakter fisik, sosial, psikologis, emosional, 

aspirasi, dan prestasi.  Selain itu konsep diri juga dapat dikatakan sebagai pandangan 

dan perasaan kita tentang diri kita (Rakhmat, 1996: 99). Konsep diri bukan hanya 

sekedar gambaran deskriptif, tetapi juga penilaian kita tentang diri kita. Jadi konsep 

diri meliputi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan tentang diri kita. Ada 

dua komponen konsep diri, yaitu komponen afektif atau disebut harga diri, dan 

komponen kognitif yaitu citra diri. 

Hal ini juga mendukung keyakinan seseorang mengenai dirinya sendiri, apakah 

seseorang itu merasa negatif atau positif. Dalam konteks ini, pemakai baju bekas 

impor memiliki keyakinan secara positif bahwa dengan memakai baju bekas impor, 

ada perasaan unik, eksklusif, dapat dengan bangga menunjukkan identitas yang 

dibentuk. Disini pemakai baju bekas impor menghiraukan anggapan negatif yang 

berkembang disekitarnya. 

Selain itu, konsep diri juga mempengaruhi perilaku seseorang, terutama dalam 

menanggapi dunia dan pengalaman (Markus, 1977). Pembentukan konsep diri di 

pengaruhi oleh orang lain dalam proses interaksi sosial. Menurut Cooley (1964), 

konsep diri sesorang diperoleh dari hasil penilaian atau evaluasi orang lain terhadap 

dirinya. Apa yang dipikirkan orang lain terhadap dirinya. Apa yang dipikirkan orang 

lain tentang kita menjadi sumber informasi tentang siapa diri kita. Namun hal itu 

bukanlah satu – satunya faktor yang membentuk konsep diri. Ketika kita melakukan 

sesuatu, hasil dari tindakan kita juga merupakan konsep diri. 

Dalam Sarwono, Voughan & Hogg (2002) menyatakan bahwa hasil dari 

tindakan kita mendorong kita untuk melakukan instropeksi dan persepsi diri. 

Instropeksi dilakukan seseorang ketika ia berhasil memahami dan menilai mengapa ia 

melakukan tindakan tertentu. Persepsi diri dilakukan seseorang ketika ia 

mengatribusikan secara internal hasil yang diterimanya. Konsep diri pada dasarnya 
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adalah suatu skema, yaitu pengetahuan yang terorganisasi mengenai sesuatu yang kita 

gunakan untuk menginterpretasikan pengalaman. Dengan demikian, konsep diri adalah 

skema diri (self-schema), yaitu pengetahuan tentang diri, yang mengetahui cara 

seseorang mengolah informasi dan mengambil tindakan (Vaughan & Hogg, 2002). 

Pada identitas personal, seseorang akan mendefinisikan dirinya berdasarkan atribut 

atau ciri yang membedakan diri dengan orang lain dan hubungan interpersonal yang 

dimiliki. Sedangkan pada identitas sosial, seseorang akan mendefinisikan dirinya 

berdasarkan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau atribut yang dimiliki 

bersama oleh anggota kelompok (Vaughan & Hogg:2002).      

Psikolog Amerika Serikat Joseph Luft dan Harry Ingham menciptakan sebuah 

konsep bernama Johari Window atau Jendela Johari pada tahun 1955. Jendela ini 

mencerminkan empat kepribadian pada diri sendiri, atau bisa menggambarkan tentang 

pengenalan diri sendiri. Jendela ini dibuat agar orang mudah mengenal diri sendiri. 

 

 
Jendela Johari 

       Kita ketahui    Tidak kita ketahui      

 
 

Derah terbuka  

 
 

Daerah buta  

Publik 
(diketahui 
orang lain) 
 
 

  
 

Daerah tersembunyi 

 

 

Daerah tidak dikenal 

 
Privat 
(tidak diketahui 
orang lain) 

 

Gambar 2.1 Teori Jendela Johari 

 

Keterangan : 

1) Jendela pertama disebut daerah terbuka (open area), jendela ini menggambarkan 

hal – hal (bisa perilaku, persepsi, emosi, pengetahuan, pola pikir, dan keahlian) 
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yang kita ketahui dan orang lain juga tahu tentang hal itu. Jendela terbuka ini bisa 

dibilang sebagai sisi dimana hubungan kita dan orang lain berjalan dengan lancar 

dan bebas hambatan, karena kedua pihak saling mengenal dengan baik dan punya 

banyak informasi tentang dirinya masing – masing. Komunikasi yang lancar ini 

membuat konflik jadi gampang dihindari. Misalnya dalam penelitian ini, ketika 

ada seseorang yang bertemu dengan orang lain yang mempunyai kegemaran yang 

sama terhadap pakaian bekas impor, satu sama lain terbuka dalam menyampaikan 

pengalamannya, informasi, dan pengetahuan yang dimiliki masing – masing 

individu. 

2) Jendela kedua disebut daerah buta (blind area), jendela yang satu ini melukiskan 

diri kita yang kita sendiri tidak menyadari tentang hal itu, tapi orang lain 

mengetahui sisi yang tersembunyi dari diri kita. Kita dibuat “buta” oleh 

kurangnya wawasan kita mengenai diri sendiri. Maksudnya, ada hal – hal 

tersembunyi dari diri kita yang hanya orang lain yang tahu, uniknya kita sendiri 

tidak tahu kehadirannya. Dibalik jendela ini merupakan bagian dimana hubungan 

kita dengan orang lain berjalan dengan baik, karena kedua belah pihak tahu apa 

saja tentang orang yang ada di sekitar kita. Namun kurangnya komunikasi dapat 

menghancurkan hubungan itu. / ia tidak menyadarinya tapi orang lain 

mengetahuinya. 

3) Jendela ketiga disebut daerah tersembunyi (hidden area), jendela ini merupakan 

antonim dari jendela daerah buta (blind area), jendela ini menunjukkan hal – hal 

yang bersifat pribadi, hanya kita yang tahu, namun orang lain tidak tahu akan hal 

ini.  

4) Jendela keempat disebut dengan daerah tidak dikenal (unknown area), jendela ini 

benar – benar misteri dalam diri kita, karena di dalam jendela ini 

menyembunyikan hal – hal yang kita miliki, karena kurangnya wawasan terhadap 

diri sendiri, hal – hal itu bersembunyi dalam diri kita, dan orang lain tidak tahu 

akan hal itu. Dengan berbagi pada orang lain, maka diri sendiri akan lepas dari 

daerah tidak dikenal. 

2.2.2 Konsumerisme Simbol 
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Ada beberapa konseptualisasi dalam istilah konsumsi, (Piliang:180) yaitu sebuah 

proses objektifikasi, yaitu proses eksternalisasi atau internalisasi diri lewat objek – 

objek sebagai medianya. Maksudnya, bagaimana kita memahami, dan 

mengkonseptualisasikan diri maupun realitas di sekitar kita melalui objek – objek 

material. Disini terjadi proses menciptakan nilai – nilai melalui objek – objek dan 

kemudian memberikan pengakuan serta penerimaan nilai – nilai tersebut. Definisi 

tersebut memberikan bingkai bagi kita dalam memahami alasan mengapa orang terus 

menerus berkonsumsi. Objek – objek konsumsi telah menjadi bagian yang internal 

pada diri seseorang, sehingga sangat berpengaruh dalam pembentukan dan 

pemahaman konsep diri. 

Sebagai contoh dalam penelitian ini, dalam kelompok atau jaringan orang – 

orang yang gemar dengan pakaian bekas impor, mereka merasa lebih percaya diri dan 

eksis jika menggunakan pakaian bekas impor, salah satu alasan yang 

melatarbelakanginya adalah keunikan baju, karena menjadi baju satu – satunya 

(eksklusifitas). Pakaian yang merupakan objek konsumsi menjadi penanda identitas 

mereka dibanding karakter psikis, emosional maupun penanda fisik pada tubuh 

mereka. 

Senada dengan pendapat diatas, konsumsi dari sudut pandang linguistik, 

diartikan sebagai proses menggunakan atau mendekonstruksi tanda – tanda yang 

terkandung didalam objek – objek. Ketika seseorang mengkonsumsi, secara internal 

orang mendekonstruksi tanda yang ada dibalik objek tersebut. Hal itu lah yang 

menjadi alasan mengapa ketika kita membeli barang, contohnya baju, kita memilih ini 

/ itu, model, warna, motif, dan seterusnya. Hal tersebut karena yang ingin kita beli 

bukan sekedar baju, tetapi juga nilai apapun yang menempel pada objek tersebut. 

Tanda – tanda pada objek konsumsi pada kenyataannya justru cenderung 

digunakan untuk menandai relasi – relasi sosial. Saat ini objek konsumsi mampu 

menentukan prestise, status, dan simbol – simbol sosial tertentu bagi pemakainya. 

Objek juga mampu membentuk perbedaan – perbedaan sosial dan 

menaturalisasikannya melalui perbedaan – perbedaan pada tingkat pertandaan. Alasan 

ini yang membuat seseorang cenderung menilai dan mengenali orang lain dari 
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penampilan luarnya, apa yang dikenakannya, bermerek atau tidak, dan lain – lainnya. 

Barang bermerek seringkali menunjukkan nilai – nilai sosial yang tinggi, pada barang 

– barang tersebut tertempel nilai eksklusifitas.                  

Dalam Yasraf, Gilles Deleuze dan Felix Guattari menyatakan bahwa hasrat 

(desire) dalam diri manusia tidak akan pernah terpenuhi, karena ia selalu direproduksi 

dalam bentuk yang lebih tinggi oleh apa yang mereka sebut mesin hasrat (desiring 

machine). Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan reproduksi perasaan 

kekurangan (lack) di dalam diri yang ada secara terus menerus. Logika tersebut 

beroperasi dalam masyarakat konsumen saat ini, yang dikonsumsi adalah simbol – 

simbol yang melekat pada suatu objek. Sehingga objek – objek yang dikonsumsi 

banyak yang terkikis nilai guna dan nilai tukarnya, nilai simbolis menjadi komoditas. 

Untuk menjadi objek konsumsi, suatu objek harus menjadi tanda. Karena hanya 

dengan cara demikian objek tersebut bisa dipersonalisasi dan dapat dikonsumsi. Itu 

pun bukan semata karena objek tersebut berbeda dari lainnya.     

Aktivitas berbelanja dalam konsumerisme menjadi tolak ukur jati diri hidup 

manusia yang terkait banyak aspek, diantaranya aspek psikologis dan sosial. Aspek 

psikologi misalnya adalah adanya hubungan antara aktivitas belanja dengan rasa 

gengsi (prestige). Sedangkan dalam aspek sosial, berbelanja bisa dikatakan sebagai 

penanda status seseorang. Dengan demikian, barang – barang konsumsi telah berubah 

menjadi sebuah tanda dan simbol yang dapat merepresentasikan identitas pembeli/ 

pemiliknya. Budaya menjadikan aktivitas berbelanja sebagai pemenuhan kebutuhan 

gengsi dan penanda status inilah yang dinamakan dengan konsumerisme. 

Konsumerisme merupakan suatu pola pikir dan tindakan dimana orang membeli 

barang bukan karena ia membutuhkan barang itu, melainkan karena tindakan membeli 

itu sendiri memberikan kepuasan kepadanya.   
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2.3 Kerangka Penelitian  

 

 

Baju Bekas 
Impor

Komunitas Pemakai Baju 
Bekas Impor

Pakaian Sebagai 
Media Komunikasi

•Konsep Diri
•Komunikasi Nonverbal
•Komunikasi Artifaktual
•Konsumsi Simbol

IDENTITAS SOSIAL 
PEMAKAI BAJU 
BEKAS IMPOR


