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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan pemakaian baju bekas impor 

sebagai cara untuk mengkomunikasikan identitas sosialnya. 

5.1. Data 

5.1.1 Komunikasi Non Verbal Pada Baju Bekas Impor 

Komunikasi non verbal merupakan bentuk komunikasi selain kata–kata. Mark 

L. Napp menjelaskan bahwa istilah non verbal biasanya digunakan untuk melukiskan 

semua peristiwa komunikasi di luar kata – kata terucap dan tertulis. Pada saat yang 

sama kita harus menyadari bahwa banyak peristiwa dan perilaku nonverbal ini 

ditafsirkan melalui simbol – simbol verbal 

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 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. 

Sebagai bagian dari komunikasi non verbal, 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,:1985). 

Pakaian dipandang mempunyai fungsi komunikatif, pakaian, dandanan, 

perhiasan, dan segala sesuatu pendukung penampilan adalah bentuk dari komunikasi 

artifaktual. Karena fashion dan segala yang terkandung didalamnya termasuk dalam 
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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).  

Dalam penelitian ini baju bekas impor berfungsi untuk menyampaikan pesan 

artifaktual melalui model dan gaya yang dikenakan seseorang. Teori fungsional dari 

Patterson mengemukakan bahwa komunikasi non verbal memiliki lima fungsi yaitu 

memberikan informasi, mengekspresikan keintiman, mengatur interaksi, 

melaksanakan kontrol, dan membantu pencapaian tujuan 

(Sendjaja,dkk,1994:Hlm252). Memberikan informasi antara lain model baju yang 

digunakan pemakai baju bekas impor dapat memberikan gambaran mengenai 

kepribadian pemakainya. Mengekspresikan keintiman, maksudnya pemakai baju 

bekas impor dapat mengekspresikan apa yang benar – benar menunjukkan gambaran 

dirinya kepada orang lain. Secara tidak disadari hal ini juga dapat memberikan 

dampak pada interaksi pemakai baju bekas impor dengan orang lain, khususnya 

terhadap orang lain yang mempunyai ketertarikan pada baju bekas impor, akan ada 

komunikasi/ obrolan khusus yang mendekatkan mereka, terutama dengan bahasan 

tentang baju bekas impor. Selanjutnya yaitu melaksanakan kontrol, dimana pemakai 

baju bekas impor dapat melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri berkaitan dalam 

pemakaian baju bekas impor seperti apa yang ingin digunakan, pembawaan diri 

seseorang dalam interaksi dengan orang lain juga dapat mempengaruhi bagaimana 

orang lain akan bersikap kepada kita. Dan yang terakhir adalah membantu 

pencapaian tujuan, setiap pemakai baju bekas impor mempunyai alasan dan tujuan 

masing – masing ketika memutuskan untuk memakai baju bekas impor, disini baju 

bekas impor dapat membantu pemakainya menunjukkan identitas sosialnya, dengan 

beberapa faktor yang mempengaruhinya, model baju bekas impor seperti apa yang di 

pakai, bagaimana cara memakainya, dan itu semua dipadupadankan sesuai dengan 

selera dan maksud yang ingin disampaikan pemakai baju bekas impor terhadap orang 

lain.  
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5.1.2 Makna Baju Bekas Impor Bagi Pemakainya 

  Dalam pembentukan citra, seseorang menggunakan tanda atau simbol–simbol 

yang melekat pada suatu obyek tertentu yang akan melahirkan makna tertentu dan 

dapat membentuk identitas. Dalam teori makna yang dikemukakan oleh Brodbeck 

terdapat tiga corak makna suatu tanda atau simbol, yaitu: 

a) Makna pertama adalah makna inferensial, yakni makna satu kata (lambang) 

adalah obyek, pikiran, gagasan, konsep yang dirujuk oleh kata tersebut. Dalam 

uraian Ogen dan Richard (1946), proses pemberian makna (reference process) 

terjadi ketika menghubungkan lambang dengan yang ditunjukan lambang. 

Dalam hal ini pemakai baju bekas impor akan memberikan makna tersendiri 

ketika menemukan baju bekas impor dengan bahan tertentu, model tertentu, dan 

sebagainya, yang hal itu dilakukan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

Sebagai contoh informan pada penelitian ini, AA dan HK menemukan sebuah 

baju bekas impor dengan model tertentu, dimana sebelumnya mereka sudah 

mengetahui model tersebut ada di era tahun 1980an (bagian ini menjadi 

knowledge / pengetahuan bagi AA dan HK), yang kemudian baju tersebut mereka 

gunakan di era sekarang dengan gaya dan cara berpakaian masing – masing dari 

mereka. Dengan adanya pemaknaan yang diberikan pemakai baju bekas terhadap 

baju bekas impor, pada tahap ini baju bekas impor berperan menyampaikan 

makna yang dimaksud oleh AA dan HK. 

b) Makna yang kedua menunjukkan arti (significance), yaitu suatu istilah sejauh 

dihubungkan dengan konsep – konsep lain. Sebagai contoh adalah upaya dari 

pemakai baju bekas impor dalam melakukan mix & match antara baju bekas 

impor dengan baju yang sudah ada, baju baru, asesoris, sepatu, dan sebagainya, 

hingga menghasilkan perpaduan yang diinginkan. Hasil dari perpaduan ini yang 

diharapkan oleh pemakai baju bekas impor untuk menyampaikan makna yang 

dapat menunjukkan identitas dirinya. 

c) Makna ketiga adalah makna intensional, yakni makna yang dimaksud oleh 

seorang pemakai lambang. Makna ini tidak dapat divalidasi secara empiris atau 

dicarikan rujukkannya. Makna ini terdapat pada pikiran orang, hanya dimiliki 
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dirinya saja. Dua makna intensional bisa saja serupa tapi tidak sama. 

(Jalaludin:hlm 277 – 278) 

Setiap pemakai baju bekas impor mempunyai tujuan masing – masing untuk 

menggambarkan dirinya sendiri, walaupun memakai model dan gaya yang. Gaya 

vintage misalnya, dipakai para pemakai baju bekas impor untuk menunjukkan 

bahwa dirinya penggemar fesyen di era lampau, menunjukkan keunikan ketika 

baju lampau tersebut digunakan pada masa sekarang yang notabene baju tersebut 

tidak lagi diproduksi dan menjadi satu – satunya. Walaupun kedua informan 

mempunyai persamaan dalam menggunakan gaya vintage, tapi keduanya 

mempunyai cara masing – masing dalam menggunakan gaya vintage tersebut, 

misalnya gaya vitage dengan tampilan kasula, feminin, simpel, dan seterusnya. 

5.1.3 Identitas Sosial Pemakai Baju Bekas Impor 

Setiap orang di dunia ini pasti mempunyai identitas. Tanpa disadari waktu kita 

lahir pun kita sudah mempunyai identitas. Faktor Keluarga, lokasi kita lahir, budaya 

tempat tinggal kita, komunitas, suku bahkan bangsa menentukan identitas pada diri 

kita. Walaupun kita sama dengan orang lain sebagai manusia tetapi faktor diatas 

membuat kita menjadi berbeda dengan orang lain. Faktor diatas juga menentukan 

status dan peran kita di lingkungan masyarakat. Identitas ini merupakan identitas 

yang terberi dan kita dituntut untuk menyesuaikan dan menerima tanpa perlu 

memperdebatkan. Di sisi lain, Identitas dapat dilihat sebagai medan dialog, identitas 

tersebut dicari, dibangun, terkadang diperebutkan, dipertentangkan, diubah, 

dipengaruhi, dilupakan atau ditinggalkan. Identitas digunakan untuk menjelaskan 

berbagai cara kita diposisikan dan sekaligus memposisikan diri kita secara aktif 

dalam suatu lingkungan, masyarakat bahkan dapat sebagai narasi sejarah setelah kita 

tidak lagi memiliki identitas tersebut. Sifat identitas adalah sesaat dan dinamis, selalu 

mengalami perubahan pada kadar sekecil apapun sesuai dengan perubahan waktu, 

lingkungan, sejarah dan kebudayaan.1

                                                           
1 Artikel Mencari Sebuah Identitas Dalam Budaya Pop. Dari sumber http://parekita.wordpress.com /2007/12/04/55/ 

Diakses tanggal 4 Agustus jam 22.48 WIB  
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Tajfel dalam Hogg (1988) menyatakan bahwa pada setiap individu 

melekat berbagai identitas, tidak hanya identitas personal yang membedakan individu 

A dengan individu B. Individu A atau B juga memiliki identitas lain yakni identitas 

sosial sebagai mahasiswi, karyawan, atau identitas etnis bahkan kebangsaan seperti 

Indonesia.  

Di sisi lain, Teori Identitas dikemukakan oleh Sheldon Stryker (1980) lebih 

memusatkan perhatiannya pada hubungan saling mempengaruhi di antara individu 

dengan struktur sosial yang lebih besar lagi (masyarakat). Seseorang dibentuk oleh 

interaksi, namun struktur sosial membentuk interaksi. Hal ini karena dalam 

proses pembentukan identitas seseorang juga harus bercermin pada yang lain (The 

Other ). Ia tidak bisa lepas dari pengakuan/ pengukuhan orang lain. 

Setiap individu memerlukan identitas untuk memberinya sense of belonging  

dan eksistensi sosial. Dalam pandangan teori identitas sosial, keinginan untuk 

memiliki identitas sosial yang positif dipandang sebagai motor psikologik penting 

dibalik tindakan-tindakan individu dalam setiap interaksi sosial. Hal tersebut 

berlangsung melalui proses social comparison yang dipandang sebagai cara untuk 

menentukan posisi dan status identitas sosialnya. Proses  social comparison 

merupakan serangkaian pembandingan dengan orang/ kelompok lain yang secara 

subyektif membantu individu membuat penilaian khusus tentang identitas sosialnya 

dibanding identitas sosial yang lain (Abrams & Hogg, 1988). Di sini fesyen 

digunakan untuk menegaskan identitas sosial maupun identitas individu secara 

bersamaan. Bila salah satu faktor diatas tidak terdapat dalam masyarakat maka dapat 

dikatakan dalam masyarakat tersebut tidak ada fesyen. Simmel menyebutnya sebagai 

masyarakat primitif. Jadi apa yang dikenakan oleh masyarakat primitif bukan disebut 

fesyen tapi lebih sebagai busana. Pertimbangan pernyatan tersebut adalah fesyen 

digunakan untuk melukiskan kondisi masyarakat yang lebih kompleks. Artinya 

dorongan untuk mengekspresikan identitas diri sebagai bagian yang terpisah dari 

suatu kelompok maupun identitas sosial sebagai bagian dari suatu kelompok 

berkembang secara dinamis. Flugel menggambarkannya sebagai relasi oposisi ruang 

dan waktu. Menurutnya kostumyang tetap berubah lamban sekali dalam waktu tapi 
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sangat beragam variasinya dalam ruang. Kalau kostum yang modis atau fashionable 

berubah sangat cepat dalam waktu, tapi tidak secara beragam dalam ruang. 

5.1.4 Identitas Sosial Informan Dengan Menggunakan Baju Bekas Impor 

5.1.4a Aprilia Apsari 

Untuk informan pertama dalam penelitian ini, Aprilia Apsari (AA) 

menggunakan baju bekas impor untuk menunjukkan identitas sosialnya 

sebagai seseorang yang menyukai gaya berpakaian vintage. Baginya bergaya 

vintage adalah Oldies but Goodies alias membentuk citra tua tapp selera 

muda. AA mulai memakai baju bekas impor pada tahun 2002, referensi 

fashionnya lebih banyak diambil pada trend fashion tahun 1950 – 1980an, 

AA terinspirasi dari film – film di jaman ini. Pada tahun – tahun ini Indonesia 

mencapai puncaknya dalam menunjukkan keindahan di bidang film, lagu, dan 

fashion. Salah satu yang menjadi idolanya/ menginspirasinya adalah gaya 

Yati Octavia dalam film “Ali Topan Anak Jalanan”, bagi AA melalui film 

kita dapat mengetahui keadaan Indonesia pada masa itu, dari sinilah AA 

banyak mendapat inspirasi untuk busana manggung bersama bandnya, 

mengingat profesinya sebagai vokalis. Hal itu pula yang membuatnya tidak 

kehabisan ide dalam berbusana. AA menyatakan, “orang – orang Indonesia 

stylish, saya menggilai keindahannya, tetapi bukan berarti mau hidup di 

zaman itu.”  Sedangkan untuk gaya luar negeri, AA memilih Francoise Hardy 

yang merupakan penyanyi asal Perancis pada tahun 1960 – 1970an.  

Dalam mencari pakaian vintage Sari tidak merasa kesulitan, dengan 

mudah ia mendapat warisan baju orang tua. Selain itu, baginya surga pakaian 

vintage seperti Pasar Senen (Jakarta), Gede Bage (Bandung), atau toko awul – 

awul menjadi tempat favorit dalam hunting pakaian vintage. Menurutnya, 

tidak selamanya baju jadul itu selalu tampak old and rusty, apabila anda dapat 

memadupadankan pakaian dengan benar dan tampil percaya diri – you’ll look 

effortlessly beautiful. 

5.1.4b Heidy Kalalo 
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Sedikit berbeda dengan AA, informan kedua bernama Heidy Kalalo 

(HK). Berkunjung ke blog HK selalu memberikan pengalaman 

menyenangkan, melalui blognya kita dapat melihat adanya nuansa berbeda 

dalam hal gaya berpakaian. Salah satu yang memberikan kontribusi dalam 

gaya berpakaiannya adalah baju bekas impor, sejak tahun 2005 pada masa 

kuliah, HK senang bereksperimen menggunakan baju bekas impor. Berawal 

dari keisengannya di masa kuliah, hal ini malah membuatnya menjadi 

keterusan hingga saat ini. Berbekal pengetahuannya di bidang fesyen, HK 

merasa dapat menemukan berbagai baju yang unik dalam baju bekas impor. 

Selain itu kekreatifitasannya dalam memadupadankan baju bekas impor 

dengan baju lainnya sehingga dapat menghasilkan karya yang berbeda sesuai 

dengan kepribadiannya lebih terpacu. HK mengaku gemar hunting baju – 

baju vintage ke berbagai pasar loak. Fesyen bagi HK bukanlah selalu soal 

memiliki branded stuffs (barang bermerek), melainkan ‘how you wear it’ 

(bagaimana kamu memakainya). Hal ini membuat HK tidak segan - segan 

memadukan baju vintage temuannya di toko baju bekas impor dengan produk 

fesyen terbaru, maupun baju – baju yang sudah dimilikinya. HK merasa gaya 

berpakaian yang ia ciptakan menggambarkan bagaimana dirinya, hal itu yang 

ingin ia tunjukkan kepada orang lain, lebih dari itu ia juga berharap dapat 

memberikan inspirasi bagi orang lain, terutama mereka yang mempunyai 

hasrat besar terhadap fesyen.  

Di samping itu pekerjaan dan pengalamannya sebagai fashion reporter 

di berbagai majalah seperti SPICE!, AMICA dan CosmoGirl! memberinya 

banyak insight dan referensi yang memperkaya fashion blog miliknya, juga 

untuk pribadinya. HK menyatakan, “Hal paling menyenangkan dari pekerjaan 

saya adalah passion saya di bidang fesyen semakin terasah dengan pekerjaan 

editorial yang saya lakukan, misalnya saat mengarahkan gaya untuk halaman 

mode. Selain itu saya juga memiliki privilege (hak) untuk tahu lebih dulu 

koleksi terbaru lebih awal sekaligus jejaring yang luas di bidang ini.” 

Di tahun 2008 HK mulai menulis di blognya fashion-

maverick.blogspot.com, alasannya cukup sederhana yaitu HK ingin berbagi 

http://fashion-maverick.blogspot.com/�
http://fashion-maverick.blogspot.com/�
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opini soal fesyen. Waktu bergulir, ternyata responnya sangat positif, baik dari 

pembacanya maupun jejaring nya di dunia fesyen. HK menyatakan, “Inspirasi 

dalam bergaya pakaian dan menulis blog biasanya datang dari beberapa 

fashion blog favorit saya, misalnya yang mengangkat soal street style di New 

York, Swedia, dan juga beberapa lookbook beberapa desainer indie. 

Sebagian besar mimpi HK berhubungan dengan fesyen, salah satunya 

menjadi style director di suatu media internasional. Ia ingin bisa berkontribusi 

di dunia fesyen, hal lainnya yang masih terpendam adalah keinginannya 

untuk membuat majalah fesyen secara indie. HK menyatakan, “saya ingin 

bisa memberi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang sangat 

passionate di bidang fesyen. I just believe that God will always open new 

doors to increase us.  

 

5.2 Baju Bekas Impor Dan Pemakai Baju Bekas Impor 

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan melalui sarana atau media kepada 

penerima pesan. Menurut Lasswell dalam komunikasi harus terdapat sumber, pesan, sarana 

atau media, dan penerima (S – M – C – R). Dalam proses komunikasi biasanya kita 

menemui beberapa karakteristik, 2

                                                           
2 Data diperoleh dari observasi dan wawancara peneliti di lapangan 

antara lain dalam proses komunikasi melibatkan dua orang 

atau lebih, dalam komunikasi ada pesan yang ingin disampaikan kepada penerima pesan. 

Pesan tersebut bisa dalam bentuk kata, teks, gambar, simbol, dan suara (Onong, 1990: 10-

11). Salah satunya berkomunikasi menggunakan simbol pada baju bekas impor, baju bekas 

impor adalah baju – baju sisa penjualan dari pabrik gamen dan department store yang 

ditimbun bertahun – tahun di gudang, baju – baju timbunan inilah yang kemudian dijual 

kembali oleh pihak – pihak tertentu. Karena ada unsur waktu lampau yang menempel pada 

baju bekas impor ini, sehingga ketika baju bekas impor ini dipakai pada masa sekarang akan 

menjadi baju yang unik. Beberapa hal yang mendasari adalah model baju yang sudah tidak 

diproduksi lagi pada masa sekarang, kalaupun ada baju baru yang mirip dengan model pada 

masa lampau, akan ada pemaknaan yang berbeda oleh pemakainya. Selanjutnya, masih 

dalam sisi ‘masa lampau’ kebanyakan baju bekas impor akan menjadi barang satu – satunya 
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pada masa sekarang, karena dilihat dari asalnya “...sisa – sisa baju dari pabrik garmen, 

department store..yang ditimbun dalam kurun waktu tertentu...” dengan begitu akan ada efek 

eksklusifitas bagi pemakainya.  

Bagi para pemakai baju bekas impor, pemaknaan yang diberikan pemakai baju bekas 

impor terhadap baju bekas impor inilah yang bekerja sebagai simbol yang digunakan dalam 

berkomunikasi. Menurut mereka yang menggunakan baju bekas impor sebagai media untuk 

mengkomunikasikan identitas sosialnya, pemakaian baju bekas impor dapat menunjukkan 

identitasnya tergantung bagaimana cara memakainya sehingga didapatkan hasil yang sesuai 

dengan keinginan masing – masing pemakainya. 

5.3 Pemakaian Baju Bekas Impor Sebagai Media Dalam Mengkomunikasikan Identitas 

Sosial Dalam Cahaya Etnografi 

Etnografi merupakan penggambaran suatu budaya atau cara hidup orang – orang 

dalam sebuah komunitas tertentu. Etnografi adalah usaha untuk menjelaskan suatu budaya 

atau suatu aspek dari budaya. Secara lebih khusus, etnografi berusaha memahami tingkah 

laku manusia ketika mereka berinteraksi dengan sesamanya di suatu komunitas. 

Etnografi yang berakar pada antropologi pada dasarnya adalah kegiatan penelitian 

untuk memahami cara orang – orang berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena 

teramati dalam kehidupan sehari – hari (Symon, & Cassel, 1998). Etnografi menekankan 

pada budaya dan kekhasan orang – orang didalamnya, yaitu apa yang menjadi karakteristik 

dasar sebuah kelompok dan apa yang membedakan mereka dengan kelompok lain. 

Disebutkan pula bahwa, seluruh manusia menciptakan, mentransmisikan, membagi, 

merubah, menolak, dan meciptakan kembali budaya didalam sebuah kelompok. 

Etnografi bertujuan menguraikan suatu budaya secara menyeluruh, yakni semua aspek 

budaya,baik yang bersifat material seperti artefak budaya (pakaian, alat – alat, perhiasan, 

riasan, bangunan, dan sebagainya), maupun yang bersifat abstrak, seperti pengalaman, 

kepercayaan, norma, dan sistem nilai kelompok yang diteliti.  

Kebudayaan bukanlah sebuah sifat individual, meskipun demikian seorang individu 

bisa disebut sebagai menciptakan pola – pola budaya dengan menemukannya dan 

mengkomunikasikannya dengan yang lainnya. Bentuk atau unsur budaya ada hanya ketika 
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hal tersebut di bagi (shared) dengan orang lain. Kebudayaan terdiri dari pola – pola perilaku 

dan kepercayaan kelompok yang berlangsung secara terus menerus, karenanya sebuah 

kelompok (bahkan kelompok kecil sekali pun) harus mengadopsi perilaku/ kepercayaan dan 

mempraktekkannya secara terus menerus, jika hal tersebut akan didefinisikan sebagai sifat 

pribadi atau individual.  

Dalam penelitian ini, pemakai baju bekas impor berperan sebagai individu yang 

menciptakan pola – pola budaya pemakaian baju bekas impor dengan cara pemakaian 

mereka masing – masing, yang kemudian hal itu dikomunikasikannya terhadap orang – 

orang disekitarnya, maupun dalam kelompok sosialnya. Proses itu berhasil ketika orang – 

orang maupun kelompoknya bersosialisasi menunjukkan respon, terlebih lagi ketika 

lingkungannya dapat menerima “budaya” yang digunakannya, misalnya ada orang lain yang 

ikut memakai baju bekas impor karenanya. 

Disini pemakaian baju bekas impor sudah menjadi budaya, bukan lagi sekedar untuk 

memenuhi kebutuhan utama bagi pemakainya. Hal itu terjadi karena adanya pemaknaan 

yang diturunkan oleh pemakai baju bekas impor terhadap baju – baju bekas impor yang 

digunakannya. Simbol – simbol yang terkandung dalam baju bekas impor digunakan untuk 

mengkomunikasikan identitas sosial pemakainya. Cara pemakaian yang sesuai dengan 

maksud dan tujuan pemakai baju bekas impor pada akhirnya dapat menunjukkan bagaimana 

identitas pemakai baju bekas impor tersebut. Disinilah terjadi proses komunikasi non verbal, 

pemakaian baju bekas impor sebagai media untuk mengkomunikasikan identitas sosial. 

 

 


